
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

A Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és
középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló és a 70/2001/EK
rendeletet módosító 1857/2006/EK bizottsági rendelet értelmében nyújtott állami támogatásokról

adott tagállami tájékoztatás összefoglalása

(2008/C 101/10)

Támogatás száma: XA 333/07

Tagállam: Dánia

Régió: —

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Produktionsregnskaber.
Støttemodtager er Det Danske Fjerkræråd

Jogalap: Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs
forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v.
(Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april
2004

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 1 406 000 DKK

A támogatás maximális intenzitása: 100 %

A végrehajtás időpontja: 2007. október 1.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2008. szeptember 30.

A támogatás célja:

A „Termelési nyilvántartások a vágócsirke és az emberi fogyasz-
tásra szánt tojás termelésében – a hatékonyság nyomon köve-
tése” elnevezésű intézkedés célja, hogy az egyes termelők
meggyőző számadatokhoz jussanak annak érdekében, hogy saját
termelésük fejlődését összehasonlíthassák az általános fejlő-
déssel. Biztosítani kell továbbá a szektor átfogó tájékoztatását a
kapcsolódó ágazatok termelékenységéről és gazdasági helyze-
téről.

A támogatás végső kedvezményezettjei a vágócsirkét és az
emberi fogyasztásra szánt tojást termelő gazdák. A projektben
kizárólag kis-és középvállalkozások vehetnek részt.

A támogatást a rendelet 15. cikke 2. bekezdésének c) pontjával
összhangban nyújtják. Támogatható költségként a tanácsadási
költségek számolhatók el

Az érintett ágazat(ok): Baromfi

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Fjerkræafgiftsfonden
Axeltorv 3
DK-1609 København V

Internetcím: www.fa-fonden.dk

Egyéb információk: —

Támogatás száma: XA 395/07

Tagállam: Ciprus

Régió: A támogatást a központi kormányzat nyújtja

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Δικαίωμα συμμετοχής στο
σχέδιο έχει ο επίσημα αναγνωρισμένος Κυπριακός Σύνδεσμος
Εκτροφέων Βοοειδών της φυλής Holstein-Friesian

Jogalap:
α) Προϋπολογισμός 2007. Τμήμα Γεωργίας. Άρθρο

120229.04207 — Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις
με το τίτλο: Προώθηση δημιουργίας και λειτουργίας Συνδέσμων
Εκτροφέων Βοοειδών.

β) Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 64.742, ημερ.
12.12.2006 και Ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου για
την τροποποίηση της ενίσχυσης με ενημερωτικό σημείωμα το
οποίο κατατέθηκε στις 7.11.2007

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: Az éves költségvetés 42 105 EUR (24 000 CYP)

A támogatás maximális intenzitása:
a) 3 000 CYP az érintett állatok törzskönyvének létrehozása és

vezetése során felmerülő igazgatási kiadások egy részének
fedezésére szolgál.

b) 21 000 CYP harmadik személyek által vagy terhére az
állatállomány genetikai minőségének vagy termelékenysé-
gének meghatározása céljából végzett vizsgálatok költsé-
geinek legfeljebb 70 %-ának fedezésére szolgál

A végrehajtás időpontja: 2007. december

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2010. december 31.
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A támogatás célja:
Pénzügyi támogatás nyújtása a ciprusi holstein-fríz tenyésztők
szövetsége számára kötelezettségei végrehajtásához. Az állami
támogatásban részesülő tevékenységek a következők:

a) a holstein-fríz fajta hivatalos törzskönyvének létrehozása és
vezetése során felmerülő igazgatási kiadások egy részének
fedezése; valamint

b) az állatállomány genetikai fejlődésére és értékelésére irányuló
program végrehajtása során felmerülő költségek legfeljebb
70 %-ának fedezése.

A támogatási program az 1857/2006/EK rendelet 16. cikkének
(Az állattenyésztési ágazatnak nyújtott támogatás) a) és
b) pontján alapul

Az érintett ágazat(ok): Szarvasmarha-tenyésztés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Τμήμα Γεωργίας, Υπουργείο Γεωργίας
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Λευκωσία, Κύπρος
Τel. 22 40 85 19, fax 22 78 14 25
e-mail: doagrg@da.moa.gov.cy

Internetcím: www.moa.gov.cy/da

Egyéb információk: —
Christodoulos FOTIOU
Deputy Director
Department of Agriculture
Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment

Támogatás száma: XA 396/07

Tagállam: Ciprus

Régió: A támogatást a központi kormányzat nyújtja

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Οικονομική Ενίσχυση
στους Συνδέσμους Προστασίας Φυτών

Jogalap: Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία
5.12.2007

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: Az éves költségvetés 100 000 CYP

A támogatás maximális intenzitása: A támogatás az olíva-
bogyó-védelmi egyesületek esetében a növényvédő szerek és
egyéb növényvédő eszközök piaci értékének 50 %-ára, egyéb
növényvédelmi egyesületek esetében 30 %-ára, továbbá vala-
mennyi növényvédelmi egyesület esetében a munkavégzésre,
szállításra és ellenőrzésre fordított kiadások 30 %-ára terjedhet
ki

A végrehajtás időpontja: 2007. december

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2013. december 31.

A támogatás célja:
Pénzügyi támogatás nyújtása növényvédelmi egyesületek
számára a megfelelő szolgáltatások, illetve az egyesület tagsá-
gához tartozó termelők által végzett növényvédelem biztosítá-
sához.

A támogatást az 1857/2006/EK mentesítési rendelet 10. cikke
alapján nyújtják és kizárólag a 2003. május 6-i 2003/361/EK
bizottsági ajánlásban meghatározott kis- és középvállalkozásokra
vonatkozik, amelyek mezőgazdasági termékek elsődleges előállí-
tásával foglalkozó természetes vagy jogi személyek (mezőgaz-
dasági termelők) lehetnek.

A támogatás a következőkre nyújtható:

a) kártevők és betegségek elleni védekezésre irányuló működési
program kidolgozása;

b) növényvédelmi, biológiai vagy biotechnológiai megoldások
biztosítása a kártevők és betegségek elleni védekezéshez;

c) a kártevők és betegségek elleni védekezéshez használt beren-
dezések vásárlása;

d) permettöltő-állomások létesítése

Az érintett ágazat(ok): Növénytermesztés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος
Λεωφόρος Λουκή Ακρίτα
CY-1412 Λευκωσία

Internetcím: www.moa.gov.cy/da

Egyéb információk: —
Christodoulos FOTIOU
Deputy Director
Department of Agriculture
Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment
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