
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 178/14)

Támogatás száma XA 8/08

Tagállam Dánia

Régió —

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Udgivelse af fagligt tidsskrift

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

A támogatási program keretében terve-
zett éves kiadások, illetve a vállalko-
zásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege

300 000 DKK

A támogatás maximális intenzitása 100 %

A végrehajtás időpontja Amint a Bizottság az 1857/2006/EK rendelet alapján nyilvántartásba vette a
programot

A program, illetve az egyedi támogatás
nyújtásának időtartama

2008. december 31.

A támogatás célja Juhokkal foglalkozó szaklap kiadása. A támogatást a 15. cikk (2) bekezdése
d) pontjának iii. alpontja alapján nyújtják

Az érintett ágazat(ok) Mezőgazdasági ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Fåreafgiftsfonden
Axelborg,Vesterbrogade 4A, 4. sal
DK-1620 København V

Internetcím http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-
E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Egyéb információk —

Támogatás száma XA 9/08

Tagállam Dánia

Régió —
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A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Dyrlægerådgivning

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

A támogatási program keretében terve-
zett éves kiadások, illetve a vállalko-
zásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege

100 000 DKK

A támogatás maximális intenzitása 100 %

A végrehajtás időpontja Amint a Bizottság az 1857/2006/EK rendelet alapján nyilvántartásba vette a
programot

A program, illetve az egyedi támogatás
nyújtásának időtartama

2008. december 31.

A támogatás célja A 15. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerinti tanácsadási szolgáltatások

Az érintett ágazat(ok) Mezőgazdasági ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Fåreafgiftsfonden
Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A
DK-1620 København V

Internetcím http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-
E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Egyéb információk —

Támogatás száma XA 10/08

Tagállam Dánia

Régió —

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Distriktsforedrag for fåreholdere

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

A támogatási program keretében terve-
zett éves kiadások, illetve a vállalko-
zásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege

14 000 DKK

A támogatás maximális intenzitása 100 %

A végrehajtás időpontja Amint a Bizottság az 1857/2006/EK rendelet alapján nyilvántartásba vette a
programot

A program, illetve az egyedi támogatás
nyújtásának időtartama

2008. december 31.
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A támogatás célja A 15. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerinti tanácsadási szolgáltatások

Az érintett ágazat(ok) Mezőgazdasági ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Fåreafgiftsfonden
Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A
DK-1620 København V

Internetcím http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-
E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Egyéb információk —

Támogatás száma XA 11/08

Tagállam Dánia

Régió —

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Temadage for nystartede fåreholdere

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

A támogatási program keretében terve-
zett éves kiadások, illetve a vállalko-
zásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege

20 000 DKK

A támogatás maximális intenzitása 100 %

A végrehajtás időpontja Amint a Bizottság az 1857/2006/EK rendelet alapján nyilvántartásba vette a
programot

A program, illetve az egyedi támogatás
nyújtásának időtartama

2008. december 31.

A támogatás célja Mezőgazdasági termelők oktatása és szakképzése a 15. cikk (2) bekezdése
a) pontjának i. és ii. alpontja alapján

Az érintett ágazat(ok) Mezőgazdasági ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Fåreafgiftsfonden
Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A
DK-1620 København V

Internetcím http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-
E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Egyéb információk —

Támogatás száma XA 12/08

Tagállam Dánia

Régió —
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A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Temadage om avlsredskaber

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

A támogatási program keretében terve-
zett éves kiadások, illetve a vállalko-
zásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege

10 000 DKK

A támogatás maximális intenzitása 100 %

A végrehajtás időpontja Amint a Bizottság az 1857/2006/EK rendelet alapján nyilvántartásba vette a
programot

A program, illetve az egyedi támogatás
nyújtásának időtartama

2008. december 31.

A támogatás célja Mezőgazdasági termelők oktatása és szakképzése a 15. cikk (2) bekezdése
a) pontjának i. és ii. alpontja alapján

Az érintett ágazat(ok) Mezőgazdasági ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Fåreafgiftsfonden
Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A
DK-1620 København V

Internetcím http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-
E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Egyéb információk —
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