
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 254/04)

Támogatás száma: XA 224/08

Tagállam: Svédország

Régió: —

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Stöd till insatser på
livsmedelsområdet

Jogalap: 8, 9 och 12 §§ förordningen (2008:80) om stöd till
insatser på livsmedelsområdet

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások:
2008-ban 10,480 millió SEK, 2009-ben és 2010-ben
21,480 millió SEK. Ez az összeg tartalmazza az EK-Szerződés
87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott
állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2001.
január 12-i 70/2001/EK bizottsági rendelet 5. cikke és az
EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a képzési támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 68/2001/EK bizottsági
rendelet 4. cikke alapján nyújtandó támogatást is

A támogatás maximális intenzitása: 50 %

A végrehajtás időpontja: A támogatás csak azt követően folyó-
sítható, hogy a Bizottság ezt az összefoglalót az interneten
közzétette

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2010. december 31.

A támogatás célja: A támogatás célja a versenyképesség foko-
zása a mezőgazdasági termékek elsődleges előállítói körében
azon tevékenységüket illetően, amelynek keretében állati eredetű
terméküket vagy zöldségterméküket első eladásra feldolgozzák,
illetőleg viszonteladóknak vagy feldolgozásra szakosodott vállal-
kozásoknak első eladás keretében értékesítik. A támogatás
képzési és harmadik felek által nyújtott egyéb tanácsadási szol-
gáltatások igénybevételére, valamint tudásmegosztási célú fóru-
mokon, szakmai versenyeken és kereskedelmi vásárokon való
részvételre nyújtható. A kereskedelmi vásárokon való részvétel
tekintetében támogatás csak az adott vállalkozás adott vásáron
való első részvételekor, kizárólag a stand bérlésével, kialakítá-
sával és működtetésével kapcsolatos költségekre nyújtható. A
támogatási programra a 15. cikk (2) bekezdésének a), c) és
d) pontja irányadó

Az érintett ágazat(ok): A mezőgazdasági termékek elsődleges
előállítói állati eredetű termék, illetőleg zöldségtermék első
eladásra történő feldolgozása, valamint a termékek viszont-
eladók vagy feldolgozásra szakosodott vállalkozások részére
történő első eladása tekintetében

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Statens jordbruksverk
S-551 82 Jönköping

Internetcím:

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?
nid=3911&bet=2008:80

Egyéb információk: —

Támogatás száma: XA 227/08

Tagállam: Spanyolország

Régió: Comunidad Valenciana

Az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Asocia-
ción de Criadores de cordero del Maestrat

Jogalap: Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y
Alimentación, que concede la subvención basada en una línea
nominativa descrita en la ley 15/2007 de presupuestos de la
Generalitat

A támogatási rendszer keretében tervezett éves kiadások:
15 000 EUR 2008. folyamán

A támogatás maximális intenzitása: 100 %

A végrehajtás időpontja: A támogatási program attól a naptól
kezdődően indul, hogy az Európai Bizottság Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Főigazgatóságának honlapján közzétették a
mentességi kérelem jegyzékszámát

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

A támogatás célja: Stratégiai és megvalósíthatósági terv
Maestrat vidékének báránytenyésztési ágazata számára, különös
tekintettel a minőségmegjelölés bevezetésére (az 1857/2006/EK
rendelet 14. cikke)

Az érintett ágazat(ok): A Maestrazgo báránytenyésztői, az „EL
MAESTRAT” vidékén működő állattenyésztő gazdaságok
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A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
Amadeo de Saboya, no 2
E-46010 Valencia

Egyéb információk: —

Internetcím:

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
Accm.pdf

Kelt Valenciában, 2008. június 2-án.

A mezőgazdasági termelésért felelős főigazgató

Támogatás száma: XA 228/08

Tagállam: Németország

Régió: Németország

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

Egyedi támogatás

Effizienter Energieeinsatz im Gartenbau — Aufbau einer Infor-
mationsplattform zur Förderung des effizienten Energieeinsatzes
im Gartenbau als Zusatzmodul des Gartenbau-Informationssys-
tems hortigate zur Nutzung durch die Gartenbaubranche

A kedvezményezett

Zentralverband Gartenbau e.V. (ZVG)

Jogalap: Die Beihilfe wird per Zuwendungsbescheid vom
27.5.2008 auf Grundlage der Bundeshaushaltsordnung gewährt

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 2008: 50 000 EUR és 2009: 100 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása: 100 %

A végrehajtás időpontja: 2008. július 1.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2009. december 31.

A támogatás célja:

Célkitűzések

A projekt célja a kertészeti ágazat hatékony energiafelhasználá-
sával kapcsolatos információcsere felgyorsítása, és a fenntartható
megoldásokkal összefüggő pozitív példák közzététele. Ez az
információs platform az ismeretek átadását támogató, az egész
országban elérhető eszköz lehet a kertészeti ágazat számára.

Az információs platform felhasználható többek között arra,
hogy a Landwirtschaftliche Rentenbank-nál kezelt szövetségi
céltartalékból támogatott projektek (piaci és gyakorlati beve-
zetés, kísérleti fejlesztés) vagy a tervezett, energiahatékonysági
szempontokat célzó beruházástámogatási program keretében

támogatandó projektek eredményei gyorsabban és az eddiginél
jobban feldolgozva kerüljenek gyakorlati felhasználásra.

Emellett az információs platform létrehozásának célja az is,
hogy a kertészeti szakma számára kialakuljon a legjobb gyakor-
latot alkalmazó üzemek hálózata.

A projekt hét tudományos és technikai célkitűzést tartalmaz:

– olyan internetes és nyomtatott médián alapuló adatbázis létre-
hozása, amely lehetővé teszi az ismeretek gyűjtését és átadását
a kertészeti üzemek számára,

– a tanácsadás és a kutatás összekapcsolása,

– nemzetközi cserék szervezése a partnerországokkal,

– éves rendszerességgel szakmai találkozó megrendezése,

– szakmai kirándulások szervezése kulcsfontosságú és kísérleti
projektekhez,

– a támogatási programok végrehajtásának nyomon követése,

– tájékoztató anyagok készítése és rendelkezésre bocsátása a
gyakorlat, valamint szakiskolák, főiskolák és egyetemek
számára.

A platform használata nem kötődik szervezeti tagsághoz, vala-
mennyi érdeklődő számára nyitott.

Az intézkedés az 1857/2006/EK rendelet 15. cikkén alapul
(Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban)

Az érintett ágazatok: Kertészet

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE),
Projektträger Agrarforschung
Deichmanns Aue 29
D-53179 Bonn

Internetcím:

http://www.ble.de/cln_092/nn_467262/Shared_Docs/Downloads/
04_Forschungsfoerderung/HortigateZusatzmodul,template_Id=raw,
property=publicationFile.pdf/HortigateZusatzmodul.pdf

Egyéb információk: —

Támogatás száma: XA 229/08

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: Območje občine Dol pri Ljubljani

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja na območju občine Dol pri Ljub-
ljani

Jogalap: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v občini Dol pri Ljubljani
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A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege:
2008: 20 000 EUR

2009: 20 000 EUR

2010: 25 000 EUR

2011: 25 000 EUR

2012: 25 000 EUR

2013 25 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása:

1. Elsődleges előállítással foglalkozó mezőgazdasági üzemekben végre-
hajtott beruházás:

– a támogatható költségek legfeljebb 40 %-a.

Támogatás nyújtható a mezőgazdasági üzemek fejlesztésére
és a legelők elsődleges előállítás céljából történő rendezésére.

2. Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző támogatás:

– a támogatást a támogatható költségek legfeljebb
100 %-ának fedezésére, támogatott szolgáltatások formá-
jában kell nyújtani. A támogatás nem tartalmazhat a
termelőknek folyósított közvetlen pénzkifizetéseket.

3. Technikai segítségnyújtás:

– a költségek akár 40 %-a a következő esetekben: mezőgaz-
dasági termelők és munkavállalók oktatása és szakképzése,
fórumok, versenyek, kiállítások és vásárok szervezése, vala-
mint az azokon való részvétel, továbbá kiadványok, kataló-
gusok és weboldalak közzététele. A támogatást támogatott
szolgáltatások formájában kell nyújtani, a termelők nem
részesülhetnek közvetlen pénzkifizetésekben

A végrehajtás időpontja: 2008. június (támogatás nyújtása
csak azt követően lehetséges, hogy az összefoglalót közzétették
az Európai Bizottság honlapján)

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

A támogatás célja: KKV-k támogatása

Az 1857/2006/EK rendelet vonatkozó cikkei és a támogat-
ható költségek:

A Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj podeželja v
občini Dol pri Ljubljani (A Dol pri Ljubljani település közigazga-
tási területén a mezőgazdaság és a vidéki területek megőrzésére
és fejlődésének előmozdítására irányuló támogatások nyújtásáról
szóló önkormányzati rendelet) tervezetének II. fejezete olyan
intézkedéseket tartalmaz, amelyek a Szerződés 87. és 88. cikké-
nek a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és
középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő
alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló,
2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet
(HL L 358., 2006.12.16., 3. o.) alábbi cikkei alapján állami
támogatásnak minősülnek:

– 4. cikk: mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházás,

– 14. cikk: minőségi mezőgazdasági termékek előállítását
ösztönző támogatás,

– 15. cikk: technikai segítségnyújtás az agrárszektorban

Érintett gazdasági ágazat(ok): Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Občina Dol pri Ljubljani
Dol pri Ljubljani 1
SLO-1262 Dol pri Ljubljani

Internetcím:

http://objave.uradni-list.si/1/content?id=86617

és

http://www.dol.si/index.php?option=com_docman&task=
doc_download&gid=438&Itemid=86

Egyéb információk:

Az önkormányzati rendelet teljesíti az 1857/2006/EK rende-
letnek az önkormányzatok által elfogadandó intézkedésekre és
végrehajtandó általános rendelkezésekre (a támogatás odaítélését
megelőző intézkedések, a támogatások halmozása, a támoga-
tások átláthatósága és nyomon követése) vonatkozó előírásait

Primož ZUPANČIČ
Dol pri Ljubljani polgármestere

Támogatás száma: XA 230/08

Tagállam: Spanyolország

Régió: Andalucía

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Ayudas para el apoyo a
los programas de mejora y conservación genética de razas gana-
deras puras en la Comunidad Autónoma de Andalucía

Jogalap: Orden, por la que se regulan las ayudas para el apoyo a
los programas de mejora y conservación genética de razas gana-
deras puras en la Comunidad autónoma de Andalucía y se
efectúa su convocatoria para 2008

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 1 500 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása:

Törzskönyvek létrehozása és vezetése; a genetikai fejlesztések
általános terjesztése: 100 %.

Az állatállomány genetikai minőségének és termelékenységének
meghatározásához szükséges ellenőrzések és vizsgálatok: 70 %.

Tesztközpontokban, tenyésztőtelepeken és egyéb létesítmé-
nyekben végzett beruházások: 40 %

A végrehajtás időpontja: Az 1857/2006/EK rendelet 18. cikke
(1) bekezdésének a) pontjával összhangban a támogatási
program akkor lép életbe, amikor az Európai Bizottság jelen
összefoglalót közzéteszi internetes oldalain. Ezt követően a ren-
delet megjelenik Andalúzia Hivatalos Közlönyében, és ettől
kezdődően hatályos

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2008. és 2013. között
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A támogatás célja:
Az állattenyésztői szövetségek részvételének ösztönzése a tiszta
tenyészvonalak genetikai állományának megőrzésében és a
fejlesztési programokban Andalúzia autonóm körzetben.

Ez a rendelet megfelel az 1857/2006/EK rendelet 15. és
16. cikkében foglaltaknak.

16. cikk (1) bekezdésének a) pontja: törzskönyvek létrehozása és
vezetése: a költségek 100 %-áig.

16. cikk (1) bekezdésének b) pontja: támogatás a költségek
70 %-áig – az állatállomány genetikai minőségének és termelé-
kenységének meghatározásához szükséges ellenőrzések és vizs-
gálatok.

16. cikk (1) bekezdésének c) pontja: támogatás a költségek
40 %-áig – mezőgazdasági üzemek szintjén bevezetett innovatív
állattenyésztési technikák és eljárások.

15. cikk (2) bekezdésének d) pontja: a költségek 100 %-áig – az
állattenyésztői szakkiállításokon való részvétel és/vagy azok szer-
vezése tekintetében: részvételi díjak, utazási költségek, kiadvá-
nyokkal kapcsolatos költségek, a kiállítási helyiségek bérleti díja,
a versenyek keretében megítélt jelképes díjak.

15. cikk (2) bekezdésének f) pontja: a költségek 100 %-áig –

genetikailag értékes tenyészállatok katalógusának, valamint a

tenyészvonal-kiválasztási programmal és/vagy tenyészvonal-
megőrzési programmal kapcsolatos egyéb kiadványoknak a
megjelentetése

Az érintett ágazat(ok): Andalúzia autonóm körzetben tevé-
kenységet folytató és hivatalosan elismert, tiszta tenyészvona-
lakat tenyésztő gazdálkodók szövetségei

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía
C/ Tabladilla s/n
E-41013 Sevilla

Internetcím: http://www.cap.junta-andalucia.es

A rendelettervezet teljes szövege az alábbi internetes
oldalon érhető el:
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/www/
portal/com/bin/portal/DGPAgraria/proyecto_orden_subvenciones_
mejora_conservacion_razas/orden_mejora_vers_14.pdf
Sevilla, 2008. május 15.

Külügyi főtitkár
Enrique Ojeda VILA
P.A: Javier Visus ARBESÚ
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