
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 175/08)

Támogatás száma: XA 79/08

Tagállam: Spanyolország

Régió: Aragón

A támogatási program megnevezése:

Mejora de la ganadería

Jogalap:

La legislación general aplicable a las subvenciones públicas espe-
cialmente la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (BOE no 18-11-2003) y Decreto 2/2007, de 26
de enero, del Gobierno de Aragón que establece un marco de
subvenciones en materia de agricultura y alimentación (B.O.A.
no 22-01-2007).

A támogatás tárgyát képező tevékenységek és a támogatás
jellemzői igazodnak az 1857/2006/EK rendelet következő
rendelkezéseihez, a jogalap az ezekben foglalt követelményeket
ismétli meg: 4. cikk, 10. cikk (1) bekezdés, 15. cikk (2) bekezdés
d) pont, 16. cikk (1) bekezdés b) és c) pont:

Proyecto de Orden de 2007, del Departamento de Agricultura y
Alimentación, por la que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones para la mejora de la ganadería

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve az állattenyésztési ágazatban működő szövetsé-
geknek, csoportoknak és szövetkezeteknek, valamint az
állattartó gazdaságokat működtető vállalkozóknak nyújtott
egyedi támogatás teljes összege: A miniszteri rendelet (orden)
tervezetében szereplő támogatásokra fordítható teljes éves költ-
ségvetési keret 380 000 EUR, amely az egyes támogatható tevé-
kenységek között a következőképpen oszlik meg:

a) a tenyészvonalak genetikai minőségének javítását célzó vizs-
gálatok végrehajtása az állatállomány termelékenységének
javítása érdekében, valamint innovatív állattenyésztési tech-
nikák és eljárások bevezetése a nyúltartó gazdaságokban:
90 000 EUR;

b) állatbetegségek és parazitafertőzések megelőzését és felszá-
molását célzó programok végrehajtása azzal a feltétellel, hogy
a finanszírozásnak olyan állami program keretében kell
megvalósulnia, amely tartalmazza a betegségek megelőzése, a
védekezés és a felszámolás céljából végrehajtandó intézke-
dések leírását: 200 000 EUR;

c) olyan, az egyes állatok azonosításával kapcsolatos eszközök
közös beszerzése, amelyek segítik a nyomon követést, csök-
kentik a költségeket és javítják a termelés színvonalát és a
minőséget: 77 000 EUR;

d) állattenyésztési versenyek szervezése: 13 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása: Az előző pontban felso-
rolt tevékenységek esetében rendre a következő maximális támo-
gatási intenzitások érvényesülnek:

a) legfeljebb 70 %, de a nyúltartó gazdaságokban bevezetett
innovatív állattenyésztési technikák és eljárások esetében
legfeljebb 40 %;

b) legfeljebb 100 %;

c) legfeljebb 50 %;

d) legfeljebb 100 %

A végrehajtás időpontja: 2008. folyamán

A program időtartama: Hat év, 2013. december 31-ig

A támogatás célja: A tervezetben szereplő támogatások álta-
lános célja a termelés színvonalának javítása és a költségek csök-
kentése, a higiéniai és állatjólléti feltételek, a természeti
környezet, valamint az állattenyésztési ágazatban előállított
termékek minőségének javítása. Ennek érdekében a támogatások
a következő tevékenységeket segítik:

a) A tenyészvonalak genetikai minőségének javítását célzó vizs-
gálatok végrehajtását az állatállomány termelékenységének
javítása érdekében, valamint innovatív állattenyésztési tech-
nikák és eljárások bevezetését a nyúltartó gazdaságokban, az
1857/2006/EK rendelet 16. cikke (1) bekezdésének b) és
c) pontja szerint.

A támogatás a tevékenység végrehajtásával kapcsolatos költ-
ségekre nyújtható, így különösen: a vizsgálatok elvégzéséhez
szükséges laboratóriumi eszközök beszerzésére és a megfe-
lelő szakképzettséggel rendelkező laboratóriumi személyzet
foglalkoztatási költségeire, az innovatív állattenyésztési tech-
nikák és eljárások bevezetésének előkészítésére és végrehajtá-
sára, valamint az e technikák és eljárások alkalmazását végző
személyi állomány továbbképzési költségeire.
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b) Állatbetegségek és parazitafertőzések megelőzését célzó prog-
ramok végrehajtását Aragónia Autonóm Körzet állattartó
gazdaságaiban azzal a feltétellel, hogy a finanszírozásnak
közösségi, nemzeti vagy regionális szintű állami megelőzési,
védekezési vagy felszámolási program keretében kell megva-
lósulnia, az 1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdé-
se szerint.

A támogatás az állatbetegségekkel és a parazitafertőzésekkel
kapcsolatos megelőzési, védekezési és felszámolási költsé-
gekre nyújtható, így különösen: a vakcinák, a gyógyszerek, az
állatgyógyászati termékek és a fertőtlenítőszerek beszerzési
és alkalmazási költségeire, az állatok leölésével és megsemmi-
sítésével kapcsolatos költségekre, valamint az állatbetegségek
következtében károsult állattartók veszteségeinek ellentétele-
zésére.

c) Olyan, az egyes állatok azonosításával kapcsolatos eszközök
beszerzését, amelyek segítik a nyomon követést és a forgal-
mazást, az 1857/2006/EK rendelet 4. cikke szerint.

A támogatás elektronikus azonosítóleolvasó rendszerrel
(érzékelőkkel) és automatikus ajtókkal felszerelt, az egyedek
azonosítását, osztályozását és automatikus kezelését lehetővé
tévő kifutók beszerzési költségeire nyújtható.

d) Állattenyésztési versenyek szervezését Aragónia Autonóm
Közösségben, az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke
(2) bekezdésének d) pontja szerint.

A támogatás a szervezéssel kapcsolatos költségekre nyújt-
ható, így különösen: a kiállítási felszerelés bérleti díjára, a
versenyek reklámozására, az állatok etetésére és tartására
szolgáló eszközök költségeire, a személyi károkra vonatkozó
felelősségbiztosítás és a versenyen részt vevő állatok biztosí-
tásának költségeire, a szállítási költségekre és a részvételi
díjakra

Az érintett ágazat(ok): Állattenyésztés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Diputación General De Aragón
Po María Agustín, 36 — Edificio Pignatelli
E-50071 Zaragoza

Internetcím: www.aragon.es, a következő portálon keresztül:

http://portal.aragob.es/pls/portal30/docs/FOLDER/FONDO-
S_ESTRUCTURALES/AYUDASESTADO20072013/ORDEN+
+AYUDA+GANADERIA+17+ENERO+08.DOC

Egyéb információk: A támogatással kapcsolatos műveleteket a
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium Élelmiszeripari
Főigazgatósága igazgatja.

Zaragoza, 2008. január 10.

El Director general de alimentación
Fdo.: Ramón Iglesias Castellarnau
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