
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 279/07)

Támogatás száma: XA 269/08

Tagállam: Spanyol Királyság

Régió: Comunidad Valenciana

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Resolución de 7 de
marzo de 2008 de la Consellería de Agricultura, Pesca y
Alimentación, por la que se adjudican a Agroalimed determin-
adas tareas

Jogalap: Proyecto de resolución de 7 de marzo de 2008, de la
Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se
adjudican a Agroalimed determinadas tareas

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 1 722 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása: A támogatható költségek
100 %-a

A végrehajtás időpontja: Attól a naptól kezdődően, hogy az
Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgató-
ságának internetes oldalain közzétették a mentességi kérelem
jegyzékszámát

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A 2008. év folyamán, azonban a támogatási program
évenként meghosszabbítható, amennyiben a költségvetés erre
lehetőséget biztosít

A támogatás célja:

A következő jogszabályban előírt tevékenységek végrehajtásának
biztosítása: Resolución de 23 de enero de 2008, de la Directora
General de Producción Agraria, por la que se aprueba el Plan
Anual Zoosanitario de 2008 y se desarrollan las medidas conte-
nidas en el mismo (D.O.C.V. no 48621, de 14.2.2008).

A támogatás nyújtására a Szerződés 87. és 88. cikkének a mező-
gazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállal-
kozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazá-
sáról szóló 1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése
alapján kerül sor. Támogatható költségnek az állatorvos gazdasá-
gokban tett látogatásaival, a vakcinák beadásával, a mintavétellel,
valamint a diagnózis felállításával kapcsolatos költségek minő-
sülnek, amennyiben egyes meghatározott betegségekkel össze-
függésben az ellenük való védekezést célozzák.

A támogatás jogalapja részben a 14. cikk b) pontja, a támogatás
ugyanis az állatok azonosítására szolgáló, a termelés nyomon
követését lehetővé tévő rendszerek bevezetésével összefüggésben
is igénybe vehető. Ebben a tekintetben támogatható költségnek
az állatok azonosítására szolgáló rendszerek bevezetésének költ-
ségei minősülnek

Az érintett ágazat(ok): Valencia autonóm körzet területén kis-
és középvállalkozás formájában működő, az autonóm körzet
vonatkozó nyilvántartásában szereplő sertés-, szarvasmarha-,
juh-, kecske-, nyúl- és lótartó, illetőleg méhészeti gazdaságok

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Fundación Agroalimed
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias
Ctra. Moncada- Náquera, Km 5
E-46113 Moncada (Valencia)

Internetcím:
http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
AGROALIMED.pdf

Egyéb információk: —

Valencia, 2008. június 13.

Laura PEÑARROYA FABREGAT
La Directora General de Producción Agraria

Támogatás száma: XA 270/08

Tagállam: Spanyolország

Régió: Comunidad Valenciana

Az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Federa-
ción Cunícola Valenciana

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 támogatás tervezett éves összege: 30 000 EUR a 2008. év
folyamán

A támogatás maximális intenzitása: 100 %

A végrehajtás időpontja: Attól a naptól kezdődően, hogy az
Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgató-
ságának internetes oldalain közzétették a mentességi kérelem
jegyzékszámát

Az egyedi támogatás nyújtásának időtartama: A 2008. év

A támogatás célja:
Képzési, promóciós és ismeretterjesztési tevékenységek támoga-
tása az állattenyésztés területén a piac elvárásainak való megfe-
lelés, az élelmiszer-biztonság és a termékek nyomon követhető-
sége tekintetében, a Valencia autonóm körzet területén működő
nyúltartó gazdaságokra összpontosítva (az 1857/2006/EK ren-
delet 14. és 15. cikke).

Támogatható költségek: szolgáltatások igénybevételének költ-
ségei, személyzeti és beszerzési költségek, valamint a nyúltartás
állat-egészségügyi és higiéniai aspektusaival kapcsolatos szakmai
napokon és összejöveteleken való részvétel költségei, mindenkor
a támogatás céljával összefüggésben

2008.11.1. C 279/11Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



Az érintett ágazatok: Nyúltenyésztés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

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

Egyéb információk: —

Internetcím:

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

Valencia, 2008. június 26.

Laura PEÑARROYA FABREGAT
La Directora General de Producción Agraria

Támogatás száma: XA 273/08

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: —

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Sofinanciranje zavaro-
valnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto
2008

Jogalap: Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavaro-
vanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2008

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A 2008-ra előirányzott éves költségvetés
6 076 950 EUR

A támogatás maximális intenzitása:

A társfinanszírozás a termés és a termények jégeső, tűz, villám-
csapás, tavaszi fagy, vihar, valamint áradás okozta károk elleni
biztosításához kapcsolódó biztosítási díj 40 %-át fedezi.

Ami az állatok megsemmisítésével, állatorvos által elrendelt levá-
gásával, illetve állatbetegség miatti, gazdasági okokból történő
levágásával összefüggő kockázatokra kötendő biztosítást illeti, a
biztosítási díjak társfinanszírozásának mértékét – állatfaj, illetve
-kategória szerint – abszolút értékben állapítják meg, ez az érték
azonban nem haladhatja meg a biztosítási díjakhoz kapcsolódó
indokolt kiadások 50 %-át

A végrehajtás időpontja: A végrehajtás időpontja: 2008. július
(támogatás nyújtása csak azt követően lehetséges, hogy az össze-
foglalót közzétették az Európai Bizottság honlapján)

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2008. december 31-ig nyújtható támogatás

A támogatás célja: KKV-k támogatása

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

Az önkormányzati rendelet olyan intézkedéseket és támogatható
költségeket tartalmaz, amelyek a Szerződés 87. és 88. cikkének
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.) 12. cikke alapján állami támoga-
tásnak minősülnek:

– 12. cikk: Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás

Ágazat: Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dunajska cesta 58
SLO-1000 Ljubljana

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Dunajska cesta 160
SLO-1000 Ljubljana

Internetcím:

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200868&objava=2965

Egyéb információk:

A biztosítási díjak egy részének átvállalásával az intézkedés arra
kívánja ösztönözni a mezőgazdasági termelőket, hogy a termé-
szeti csapások, kedvezőtlen időjárási jelenségek, illetve állatbe-
tegségek miatt bekövetkező potenciális veszteségek esetére bizto-
sítást kössenek, ezáltal pedig hozzájáruljanak a növénytermesz-
tési és állattenyésztési ágazatban fellépő kockázatok csökkenté-
séhez.

Ami a tűzkárokat illeti, a biztosítás kizárólag a kedvezőtlen
éghajlati jelenségek (például villámcsapás) okozta tűzre terjed ki.

A rendelettervezet teljesíti az 1857/2006/EK rendeletnek a
biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatásra és a végrehaj-
tandó általános rendelkezésekre (a támogatás odaítélését mege-
lőző intézkedések, a támogatások halmozása, a támogatások
átláthatósága és nyomon követése) vonatkozó előírásait.

Az összefoglaló többek között a jogalapot érintő változásokat és
az internetcím módosítását tartalmazza. E program hatálybalé-
pésének napján az XA 424/07 támogatási program hatályát
veszti

Branko RAVNIK
Generalni direktor Direktorata za kmetijstvo

Támogatás száma: XA 274/08

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: Območje občine Rečica ob Savinji

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Programi razvoja pode-
želja v občini Rečica ob Savinji 2008–2013
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Jogalap: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v občini Rečica ob Savinji za
programsko obdobje 2008–2013 (II. poglavje)

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege:
2008: 22 250 EUR

2009: 18 000 EUR

2010: 18 000 EUR

2011: 17 000 EUR

2012: 17 000 EUR

2013: 17 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása:

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

– a kedvezőtlen helyzetű területeken a támogatható költ-
ségek legfeljebb 50 %-a,

– egyéb területeken a támogatható költségek legfeljebb
40 %-a,

– fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott beruhá-
zás esetében a támogatás 10 %-kal növelhető (az ilyen
beruházásról az 1698/2005/EK rendelet 22. cikkének
c) pontjában előírt üzleti tervet kell készíteni, továbbá a
22. cikk c) pontjában foglalt egyéb feltételeknek is teljesül-
niük kell). A beruházást a mezőgazdasági üzem tevékeny-
ségének megkezdését követő öt éven belül kell végrehaj-
tani.

2. A hagyományos tájkép és épületek megőrzése:

– a nem termelési célt szolgáló eszközökbe történő beruhá-
zások tényleges költségeinek 100 %-áig,

– a gazdaságokban található, termelési célt szolgáló eszkö-
zökbe való beruházások tényleges költségeinek legfeljebb
75 %-a a kedvezőtlen helyzetű területeken, illetve 60 %-a
egyéb területeken,

– további támogatás nyújtható az épületek kulturális örökség
jellegének megőrzéséhez szükséges hagyományos anyagok
felhasználásával járó többletköltségek 100 %-áig.

3. Gazdasági épületek közérdekből történő áthelyezése:

– amennyiben az áthelyezés pusztán meglévő létesítmények
lebontásából, elszállításából és újbóli felépítéséből áll, a
támogatás a ténylegesen felmerülő költségek 100 %-áig
terjedhet,

– amennyiben a mezőgazdasági termelő az áthelyezés
folytán korszerűbb létesítményekhez jut, akkor a szóban
forgó létesítmények áthelyezéséből származó értéknövek-
ményből legalább 60 % – kedvezőtlen helyzetű területeken
pedig 50 % – önrészt köteles vállalni. Amennyiben a
kedvezményezett fiatal mezőgazdasági termelő, az önrész
mértéke legalább 55 %, illetve 45 %,

– amennyiben az áthelyezés folytán megnő a termelési kapa-
citás, a kedvezményezett köteles viselni a növekedéssel
összefüggő költségek legalább 60 %-át, kedvezőtlen hely-
zetű területeken pedig 50 %-át. Amennyiben a kedvezmé-
nyezett fiatal mezőgazdasági termelő, az önrész mértéke
legalább 55 %, illetve 45 %.

4. Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás:

– a biztosítási díjak állami költségvetésből történő társfinan-
szírozását az önkormányzati támogatás a termés és a
termények biztosításához, illetve az állatok betegség miatti
elhullása elleni biztosításhoz kapcsolódó támogatható költ-
ségek legfeljebb 50 %-ára egészíti ki.

5. Birtokrendezéshez nyújtott támogatás:

– a jogi és adminisztratív jellegű támogatható költségek
100 %-áig.

6. Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző támogatás:

– Az engedélyezett maximális támogatási intenzitás
100 %-a; a támogatást támogatott szolgáltatások formá-
jában kell nyújtani, a termelők nem részesülhetnek
közvetlen pénzkifizetésekben.

7. Technikai segítségnyújtás:

– a költségek 100 %-áig,

– a támogatást támogatott szolgáltatások formájában kell
nyújtani, a termelők nem részesülhetnek közvetlen pénzki-
fizetésekben

A végrehajtás időpontja: 2008. augusztus (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 Rečica ob Savinji település közigazgatási területén a
2008–2013. programozási időszakban a mezőgazdaság és a
vidéki területek megőrzésére és fejlesztésére irányuló támoga-
tások nyújtásáról szóló önkormányzati rendelettervezet
II. fejezete olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek a Szerződés
87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával
foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támo-
gatásokra 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,

– 5. cikk: A hagyományos tájkép és épületek megőrzése,

– 6. cikk: Gazdasági épületek közérdekből történő áthelyezése,

– 12. cikk: Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás,
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– 13. cikk: Birtokrendezéshez nyújtott támogatás,

– 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 Rečica ob Savinji
Rečica ob Savinji 55
SLO-3332 Rečica ob Savinji

Internetcím:
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200855&objava=2324

Egyéb információk:
A termények és a termés biztosítása céljából fizetendő biztosítási
díjakra vonatkozó intézkedés a következő, természeti csapáshoz
hasonló kedvezőtlen időjárási jelenségekre terjed ki: tavaszi fagy,
jégeső, tűz, villámcsapás, vihar, valamint áradás.

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

Vincenc JERAJ
Župan
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