
A Kormány 1075/2012. (III. 28.) Korm. határozata
az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram bevezetésérõl és az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram
keretösszegének felemelésérõl szóló 1085/2011. (IV. 12.) Korm. határozat módosításáról

1. Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram bevezetésérõl és az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram keretösszegének

felemelésérõl szóló 1085/2011. (IV. 12.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1085/2011. (IV. 12.) Korm. határozat) 1. pont

a) és b) alpontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[A Kormány egyetért azzal, hogy]

„a) az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) 15 milliárd forint

keretösszeggel meghirdesse az Agrár Forgóeszköz Hitelprogramot (a továbbiakban: Program); a Programban azon

vállalkozás vehet részt, amely az alábbi tevékenységek valamelyikét végzi:

aa) mezõgazdasági termelõ tevékenység,

ab) halgazdálkodási tevékenység,

ac) baromfi- és sertés ágazatban termeltetõ tevékenység, amelynél feltétel a hitelfelvétel indokoltsága tekintetében

a tevékenység szerinti országos érdekképviseleti szerv, vagy köztestület ajánlása és a termeltetési szerzõdések

megléte;

a Program keretében felvett hitel felhasználható forgóeszköz (hízó-, növendék- és egyéb állat) finanszírozás mellett

tenyészállat vásárlására is;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. április 16.

b) az MFB Zrt. az a) pontban szereplõ vállalkozások számára a Program keretében a Magyar Fejlesztési Bank

Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB Tv.) 2. §-a szerint éven túli lejáratú hitelt

finanszírozzon, amely az a) pont szerinti tevékenységet folytató vállalkozások forráshoz jutását biztosítja;

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal”

2. Az 1085/2011. (IV. 12.) Korm. határozat az alábbi 1/A. ponttal egészül ki:

„1/A. A Program keretében igénybe vett támogatás az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági

termelõágazatban nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2007.

december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet, az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott

csekély összegû (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról és az 1860/2004/EK rendelet módosításáról szóló

2007. július 24-i 875/2007/EK bizottsági rendelet, a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való

alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokat

tartalmaz. Az állami támogatás formáját tekintve kedvezményes kamatozású hitel és – annak igénybevétele esetén –

kedvezményes intézményi készfizetõ kezességvállalás.”

3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, a hatályba lépést követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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