Bijlage H

vrijstelling
Generiek

verenigbaar
met vrije
markt

formele
aanmelding
is niet
verplicht
(wel de EC
informeren)

Staatssteungevoeligheid & Aanmeldingsverplichting steunmaatregelen (volledige tekst in paragraaf 2.2 t/m 2.4)

begunstigde


ondernemingen
landbouwsector

in welke gevallen?





wat is vrijgesteld?

investeringen niet-productieve 
erfgoedelementen in

traditionele landschappen

het ontbreken van de relatie
met landbouwkundige
productie kunnen
onderbouwen

aanleg
geen onderhoud
geen inzet van grond

maatregelen














investeringen in productief
erfgoed (o.a.
bedrijfsgebouwen), mits niet
resulterend in
productiestijging





kosten voor opleiding en
onderwijs landbouwer/
bedrijfsmedewerker





reis- en verblijfkosten
organisatiekosten
vervangende diensten
(bedrijfsverzorging)



onderhoud




plafond

steilranden
erfbeplanting
holle wegen
eendenkooi
onverharde wegen
hoogstamfruitbomen
houtwallen
hagen
singels
hakhout
poelen
greppel
cultuurhistorische
objecten (erf)
cultuurhistorische
gebouwen
karakteristieke
cultuurhistorische
locaties
opleiding en cursussen



1857/2006
(vrijstelling
landbouwsector)

tot 60% subsidiabele
uitgaven (75%
probleemgebieden)
100% extra kosten voor
aanwending traditionele
materialen

1857/2006
(vrijstelling
landbouwsector)



tot € 200.000,--/ 3 jaar of
50% van de in
aanmerking komende
kosten indien hoger

1857/2006
(vrijstelling
landbouwsector)

regioafhankelijk
afhankelijk van de grootte
van het bedrijf
n.v.t.

1998/2006
(vrijstelling KMO)








ondernemingen
overige sectoren



investeringen in activa en
immateriële goederen



aanleg



recreatief
medegebruik






particulieren/
verenigingen en
stichtingen



geen economisch voordeel
voor begunstigde
geen selectieve toekenning
geen negatieve beïnvloeding
mededinging of
handelsverkeer





aanleg
onderhoud
inzet van grond



alle maatregelen






bron

100% werkelijk gemaakte
kosten
in de kosten kan een
redelijke vergoeding voor
de door de dienstverlener
zelf verrichtte
werkzaamheden zijn
begrepen, met een
maximum van € 10.000,-/ jaar.

.

.

Verdrag
betreffende
werking EU art
107

vrijstelling
De minimis
landbouwsector

verenigbaar
met vrije
markt

aanmelding
niet verplicht
(wel
informeren
EC)

doelgroep

ondernemingen
landbouwsector

vrijstelling
De minimis
landbouwsector

doelgroep






in welke gevallen?
werkzaamheden die verband houden
met productie, verwerking en afzet van
landbouwproducten




in welke gevallen?
werkzaamheden die verband houden
met productie, verwerking en afzet van
producten

wat is vrijgesteld?

aanleg
onderhoud
inzet van grond
(waardedaling)





wat is vrijgesteld?
aanleg
onderhoud
inzet van grond
(inkomstenderving)

maatregelen
CULTUURHISTORIE
gebouwen
objecten (erf)
Eendenkooi
Erfbeplanting
Hoogstamfruitbomen
Holle wegen/ Grubbe/
Graften
Karakteristieke
Cultuurhistorische locaties
Onverharde wegen

maatregelen
LANDBOUW:

akkers

botanische graslanden

weidevogelgraslanden

graslandranden
(verschraling)

recreatief medegebruik

beweiding zeldzame
inheemse huisdierrassen
LANDSCHAP

Akkerranden

Bomen

Kruidenrijke
graanstroken

Greppels

Hagen

Hakhout

Houtwallen

Knotbomen

Milieuranden

Natuurlijke waterloop

Oevers

Poel

Productiebos

Rietzoom

Ruigtestroken




plafond
tot € 7.500,-- /3 jaar per
begunstigde onderneming
totaal envelop voor NL

bron
1535/2007
) (de minimis
landbouwsector)

Met opmaak: Niet Markeren




plafond
tot € 7.500,--/3 jaar/
begunstigde
onderneming
totaal envelop voor NL

bron
1535/2007
(de minimis
landbouwsector)

Met opmaak: Niet Markeren

vrijstelling

doelgroep

in welke gevallen?

wat is vrijgesteld?




maatregelen
Singels
Steilranden
Zomen

plafond

bron

NATUUR

EVZ

Grote eenheid natuur

Heide

Moeras

Natuurbos

Open water

Rietperceel

Struweel

Stuifzand

Veen
De minimis



ondernemingen
overige sectoren



werkzaamheden die geen verband
houden met productie, verwerking en
afzet van landbouwproducten



zie maatregelen
“de minimus
landbouwsector”

tot € 200.000,-- /3 jaar

1998/2006
(steun van geringe
omvang)

