
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 259/08)

Támogatás száma: XA 231/08

Tagállam: Spanyolország

Régió: Comunidad Valenciana

Az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve:

Asociación empresarial de productores de porcino de la Comu-
nidad Valenciana

Jogalap:

Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y Alimenta-
ción, 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: A piaci szükségleteknek, valamint az élel-
miszer-biztonsági, nyomon követhetőségi és környezetvédelmi
kívánalmaknak megfelelő képzés, promóció és ismeretterjesztés
az állattenyésztők körében (az 1857/2006/EK rendelet 15. cikké-
vel összhangban)

Az érintett ágazat(ok): Sertéstenyésztők

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
Amadeo de Saboya, 2
E-46010 Valencia

Egyéb információk: A támogatás odaítéléséről szóló határozat
mellékelve

Internetcím:

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

Kelt Valenciában, 2008. június 2-án.

La directora general de producción agraria
Laura Peñarroya FABREGAT

Támogatás száma: XA 232/08

Tagállam: Litván Köztársaság

Régió: —

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

Parama ūkiams modernizuoti 2007–2013 m. (schemos
XA 289/07) pakeitimas

Jogalap:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 23 d.
įsakymas Nr. 3D-297 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m.
rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. 3D-389 „Dėl paramos ūkiams
modernizuoti 2007–2013 metais taisyklių“ pakeitimo“ (Žin.,
2008, Nr. 61-2322) (décret no 3D-297)

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás összege:
A tervezett éves költségvetés 10,5 millió LTL (3,04 millió EUR a
hivatalos árfolyamon)

A támogatás maximális intenzitása: E szabályok szerint a
gazdálkodók az új traktorok vagy kombájnok beszerzési költsé-
gének 20 %-át, a kérelem benyújtásakor 40. életévüket be nem
töltött fiatal gazdálkodók, akik a traktor vagy kombájn beszer-
zése előtt legfeljebb 5 éve alapítottak gazdasági társaságot (a
továbbiakban: fiatal gazdálkodók) pedig a beszerzési költség
25 %-át kaphatják meg támogatásként.

A kedvezményezettként és kérelmenként fizetendő támogatás
teljes összege traktor beszerzése esetén nem haladhatja meg a
10 000 LTL-t (vagy fiatal gazdálkodók esetében a 15 000 LTL-t),
kombájn beszerzése esetén pedig a 40 000 LTL-t (vagy fiatal
gazdálkodók esetében az 50 000 LTL-t).
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A traktor vagy kombájn beszerzési költségeinek egy részét
fedező támogatás mértéke nem haladhatja meg a támogatható
beruházás 40 %-át (fiatal gazdálkodók esetében az 50 %-át). A
traktorral vagy kombájnnal kapcsolatban kapott semmilyen
támogatás nem vonható össze ugyanezen támogatható kiadás
fedezésére kapott más támogatással, ha ennek az összevonásnak
a hatására a támogatás intenzitása meghaladná a fent megadott
mértéket, ahogyan ez az 1857/2006/EK rendelet 19. cikkében is
szerepel. A traktorral vagy kombájnnal kapcsolatos minden
beruházási támogatást összesíteni kell. Ebbe beletartozik a fenti
szabályok szerint elnyert állami támogatás, és minden más
anyagi támogatás, amit a kérelmező a kifizetési kérelmen az új
traktorral vagy kombájnnal kapcsolatban feltüntetett.

A beruházási támogatás maximális összege nem lépheti túl az
1857/2006/EK rendelet 4. cikkének (9) bekezdésében megállapí-
tott összeget (400 000 EUR).

A kedvezményezettek számának és a támogatási igények nagysá-
gának függvényében a támogatás összege módosítható

A végrehajtás időpontja: A támogatási program azután lép
életbe, hogy a Bizottság hivatalosan közzétette ezt az összefog-
lalót

A támogatási program, illetve az egyedi támogatás nyújtá-
sának időtartama: 2013. december 31-ig

A támogatás célja:

– a KKV-k támogatása,

– gépek és berendezések beszerzése,

– a termelési költségek csökkentése,

– a gazdaságok versenyképességének javítása,

– annak elősegítése, hogy a gazdaságok könnyebben szerez-
zenek be mezőgazdasági gépeket.

Az 1857/2006/EK rendelet 4. cikke (4) bekezdésének b) pontja
alkalmazandó.

Támogatásra jogosult kiadások:

1. a speciális vidékfejlesztési alapokból új traktorok (a továb-
biakban: traktorok) és a mezőgazdasági termelésben használt
önjáró vagy vontatott kombájnok, kivéve a cukorrépa betaka-
rítására használt kombájnok (a továbbiakban: kombájnok)
beszerzési (áfamentes) költségeinek egy része fedezhető;

2. nem nyújtható támogatás annak a kérelmezőnek, aki a trak-
torok vagy kombájnok teljes vagy részleges beszerzési költsé-
gének viselését még a kérelemnek a kifizető ügynökséghez
történő benyújtását megelőzően megkezdte. A kérelem
benyújtása és a 7. pontban előírt határidő lejárata között
viselt költségek után nem jár visszatérítés;

3. az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkének (7) bekezdésével össz-
hangban mezőgazdasági munkagépekkel kapcsolatos egyszeri
pótló beruházásokra nem nyújtható támogatás

Az érintett ágazat(ok): Mezőgazdasági termékek elsődleges
előállítása

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (ministère de
l'Agriculture)
Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)
LT-01103 Vilnius

Internetcím:

http://www.zum.lt/lt/teisine-informacija/isakymai

Egyéb információk: —

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos sekretorius
Kazys SIVICKIS

Támogatás száma: XA 248/08

Tagállam: Belgium

Régió: Vlaanderen

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

Overheidstoelage voor de ophaling en verwerking van krengen
van landbouwdieren

Jogalap:

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006, betref-
fende de ophaling en verwerking van dierlijk afval, artikel 3, § 2
en § 3

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A támogatás minden évben a tényleges tonnánkénti
költségtől és az állattenyésztők számától függ. Évente legfeljebb
10 000 000 EUR támogatást ítélnek oda

A támogatás maximális intenzitása: Az 1857/2006/EK
rendelet értelmében a mezőgazdasági üzemekben tartott állatok
elszállítási költségei 100 %-ban, feldolgozási költségei pedig
75 %-ban támogathatók.

A flamand régió a mezőgazdasági állattetemek elszállításának és
feldolgozásának költségeit együttesen 50 %-ban támogatja

A végrehajtás időpontja: A támogatási program 2008.
január 1-jétől hatályos. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az agrár-
és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló
közösségi iránymutatások (2007–2013) (16) preambulumbe-
kezdésének utolsó bekezdése értelmében a támogatási program
kompenzációs jellegűnek minősül

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A támogatási program 2014. június 30-ig marad
hatályban
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A támogatás célja: A mezőgazdasági állattetemek illegális lera-
kásának megelőzése és az emberre, állatra és lakókörnyezetre
veszélyt jelentő egészségügyi következmények elkerülése.

A támogatási program megfelel az 1857/2006/EK rendelet
16. cikkében meghatározott feltételeknek

Az érintett ágazat(ok): Állattenyésztés
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Stationsstraat 110
B-2800 Mechelen

Internetcím:
http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/l 510

Egyéb információk: —
Henny DE BAETS
Administrateur-generaal

Támogatás száma: XA 260/08

Tagállam: Franciaország
Régió: Centre
A támogatási program megnevezése:
Encouragements à la production de produits agricoles de qualité
et assistance technique aux exploitations

Jogalap:
– Az 1857/2006/EK rendelet 14. és 15. cikke,

– Code général des collectivités territoriales (partie législative),
articles L 1511-1 et L 1511-2,

– Communication du Président du Conseil régional du Centre
sur la stratégie de développement de l'agriculture et de la forêt
de la région Centre, présentée en séance plénière de juin
2006,

– Délibération de la commission permanente régionale
no 07.08.55 du 12 octobre 2007

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások:
2012-ig 2 200 000 EUR/év, 2013-ban 2 000 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása: Az említett rendelet
14. és 15. cikkével összhangban a támogatás a megnevezett,
támogatható költségek egészének vagy egy részének 100 %-a

A végrehajtás időpontja: 2008, a mentességi kérelem nyilván-
tartási számának a Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Főigazgatóságának honlapján való közzétételétől függően

A támogatási program, illetve az egyedi támogatás nyújtá-
sának időtartama: 2013. december 31-ig, vagyis az
1857/2006/EK csoportmentességi rendelet alkalmazásának
végéig

A támogatás célja: Az ágazati projektek támogatására (CAP
filière), a mezőgazdasági ágazatban működő vállalkozások ala-
pítására és ágazati munkahelyteremtésre, a régió termékeinek
népszerűsítésére és a vidékfejlesztésre irányuló szerződéses poli-
tikája keretében a Centre régiótól a mezőgazdasági gazdaságok
technikai segítségnyújtást kérhetnek. A régió ezért meg kívánja

határozni azt a technikai segítségnyújtásra vonatkozó fellépési
keretet, amely a támogatási szerződésekben megállapított intéz-
kedések megvalósítására irányul.

Csak azok az intézkedések jogosultak támogatásra, amelyek meg
lesznek határozva az ágazati projektek támogatására vonatkozó
szerződések keretében, a vidékfejlesztésre irányuló új szerződé-
sekre vonatkozó jogszabályban, a vállalkozások alapítására és a
munkahelyteremtésre vonatkozó politika keretében, a mezőgaz-
dasági szakképzésben érintett partnerekkel kötött megállapo-
dásban és a mezőgazdasági termékek promóciójára irányuló
támogatás keretében.

A támogatási program célkitűzése a Centre régió szándéka
szerint: a termelés fejlesztése és átszervezése, a minőség javítása.

Az 1857/2006/EK rendelet 14. és 15. cikkével összhangban a
következő költségek jogosultak támogatásra:

– a nem ismétlődő jellegű felmérés és tanácsadási tevékenység,
amely különösen az alábbi témákra összpontosít: a mezőgaz-
dasági üzemek alkalmazkodása a piaccal, a munkaszerve-
zéssel, a környezetgazdálkodással, az energiával és a gazdaság
átvételét vagy alapítását követő termelési eszközök használa-
tával kapcsolatos problémákhoz,

– az ötven évnél fiatalabb, és öt évnél nem régebben gazdál-
kodó mezőgazdasági termelők helyettesítésével összefüggő
szolgáltatások annak érdekében, hogy e gazdálkodók szakkép-
zésen vehessenek részt, illetve az állattartók szabadságra
mehessenek,

– a hivatalos minőségjelölésnek és a régió vagy a régión belüli
termelési övezet mezőgazdasági termékeinek promóciójára
irányuló közös intézkedések, feltéve, hogy az információs
anyagok nem más termékkel történő összehasonlításon ala-
pulnak, és kizárólag a termék belső tulajdonságait emeli ki. A
közös promóciós intézkedések körébe tartozik a fórumok,
versenyek és vásárok megszervezése és/vagy azokon való rész-
vétel, valamint a Centre régió termékeinek semleges és tény-
szerű bemutatását szolgáló kiadványok (plakátok, az értékesí-
tési helyen megvalósuló promócióra szánt anyagok, weboldal
stb.) létrehozása.

E támogatások természetben kerülnek kifizetésre, támogatott
szolgáltatások formájában. Az 1857/2006/EK rendelet 14. és
15. cikkével összhangban a kedvezményezettek nem részesülnek
közvetlen kifizetésekben. Emellett biztosítani kell, hogy vala-
mennyi termelő megkülönböztetés nélkül és egyenlő feltéte-
lekkel részesülhessen a kedvezményezett csoport által kínált
szolgáltatásokban, anélkül, hogy kötelező lenne csatlakoznia a
csoporthoz

Az érintett ágazat(ok): A Centre régió kis- és középvállalkozás-
ként működő mezőgazdasági üzemei

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Conseil régional du Centre
9, rue St Pierre Lentin
F-45041 Orléans cedex 1
Tel. (33) 238 70 30 30
Fax (33) 238 70 31 18

Internetcím:
http://www.regioncentre.fr/jahia/webdav/site/portail/shared/agri-
culture/docs/Region-Centre-Agriculture-Reglement-cadre-exploi-
tations.pdf
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