
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 180/08)

Támogatás száma: XA 438/07

Tagállam: Eire/Ireland

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve:

Participants in the An Bord Bia Beef Quality Assurance Scheme
and An Bord Bia Lamb Quality Assurance Scheme

Jogalap: An Bord Bia Acts 1994 to 2004

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

Az éves költségvetés: 2,3 millió EUR

A támogatás maximális intenzitása: 100 %

A végrehajtás időpontja: 2007. május 7.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2011. decemberig

A támogatás célja: A támogatás célja a független szerv által
minősített, elismert minőségbiztosítási rendszerekben való rész-
vétel bátorítása a minőségbiztosítási rendszerek harmadik felek
által végzett ellenőrzése és tanúsítása kapcsán felmerülő költ-
ségek kifizetésén keresztül, összhangban az 1857/2006/EK ren-
delet 14. cikke (2) bekezdésének f) pontjával

Az érintett ágazat(ok): (Marha- és juhhúságazat)

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: An Bord Bia,
Clanwilliam Court
Lower Mount Street
Dublin 2
Ireland

Internetcím:

http://www.bordbia.ie/Industry/Producers/

Egyéb információk: A Bord Bia által igazgatott, az EN 45001
szabvány előírásainak megfelelően tanúsított támogatási
program maradéktalanul teljesíti az 1698/2005/EK rendelet
32. cikkében foglalt követelményeket

Támogatás száma: XA 54/08

Tagállam: Spanyolország
Régió: Galicia
A támogatási program megnevezése:
Ayudas a Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADSG)

Jogalap:
Orden de … de … de …, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas a las entidades reconocidas como
Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADSG) de Galicia y se
convocan para el año 2008

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások:
3 591 332 EUR

A támogatás maximális intenzitása: A védekezési csoport által
végrehajtott program összköltségének 50 %-a

A végrehajtás időpontja: 2008. január 1.
A program időtartama: 2008. december 31-ig

A támogatás célja: A támogatás az állatbetegségek megelőzé-
sére és az állatbetegségek elleni védekezésre irányuló közös állat-
egészségügyi programok végrehajtását, ezen keresztül a galiciai
állattartó gazdaságok állat-egészségügyi feltételeinek javítását
segíti.
A támogatás az állat-egészségügyi technikusok foglalkoztatási
költségeire, valamint tárgyi eszközökkel kapcsolatos kiadásokra
nyújtható.
A támogatás az 1857/2006/EK rendelet 10. cikkében foglalt
rendelkezéseken alapul, ennek megfelelően a mezőgazdasági
termelőknek az állatbetegségek megelőzősével kapcsolatos
kiadásaikhoz nyújtott támogatás a közös piaccal összeegyeztet-
hető

Az érintett ágazat: Állattenyésztés
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Rural
Dirección General de Producción, Industrias y Calidad Agroali-
mentaria

Internetcím:
http://mediorural.xunta.es/externos/borrador_orde_axudas_-
adsg_2008.pdf

Egyéb információk:
E-mail cím kapcsolattartás céljára:
dxpica.mediorural@xunta.es
Maria.soledad.castro.diaz@xunta.es
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