
Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállítá-
sával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról
és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott

állami támogatásokról

(2009/C 53/05)

Támogatás száma: XA 380/08

Tagállam: Spanyolország

Régió: Comunitat Valenciana

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Asociación Vinos de la
Tierra de Castellón

Jogalap: Ayuda individual nominativa: Presupuestos de la Gene-
ralitat 2008, programa 714.60, Línea T2761000-„Impulso de la
marca CV”

A támogatási program keretében tervezett éves kidások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 50 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása: 100 %

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

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

A támogatás célja: Szakmai kiállításokon és vásárokon való
részvétel: Felhívni a figyelmet a „CV” minőségi jelzéssel ellátott
termékek jellemzőire; az ilyen termékek sajátosságainak
védelme, valamint az érintett gazdasági szereplők szakértel-
mének javítása. Adható támogatás a „CV” jelzést viselő termékek
fogyasztói ismertségének növelését célzó kampányokra, valamint
a Fiestas de la Magdalena-hoz kapcsolódó tájékoztatás és
promóció céljára. Idén először kommunikációs szakértők is
bevonhatók a Castellón régió borainak piaci pozicionálásába.
Alkalmazkodás a 2007. november 9-i 222. rendelethez, minő-
ségügyi kézikönyv szerkesztése. Az 1857/2006/EK rendelet 14.
és 15. cikkében említett tevékenységek támogatása

Érintett ágazat(ok): Valencia autonóm körzet agrár-élelmiszer-
ágazati kis- és középvállalkozásai

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, no 2
E-46010 Valencia

Internetcím:

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
Asociaci%F3n%20vinos%20de%20la%20tierra%20de%20Castell
%F3n.pdf

Egyéb információk: —

La Directora General de Comercialización

Marta VALSANGIACOMO GIL

Támogatás száma: XA 381/08

Tagállam: Spanyolország

Régió: Comunitat Valenciana

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Asociación Prof. de
Flores, Plantas y Tecnología Hortícola de la C.V.

Jogalap: Ayuda individual nominativa: Presupuestos de la Gene-
ralitat 2008, programa 714.60, Línea T2761.000-„Impulso de
la Marca CV”

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 60 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása: 100 %

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

A támogatási program, illetve az egyedi támogatás nyújtá-
sának időtartama: 2008. november

A támogatás célja: Szakmai vásárokon való részvétel:
IBERFLORA (Valencia), IPM (ESSEN – Németország),
SALÓN VEGETAL (ANGERS – Franciaország), FOUR OAKS
TRADE SHOW (MANCHESTER – Egyesült Királyság) és
GARDEN+LANDSCAPING (DUBAI – Arab Emírségek); Tanács-
adás: A védett fajok számának növekedése. Az 1857/2006/EK
rendelet 15. cikkében említett tevékenységek támogatása

Érintett ágazat(ok): Valencia autonóm körzet agrár-élelmiszer-
ágazati kis- és középvállalkozásai

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, no 2
E-46010 Valencia

Internetcím:

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
Asociacion%20profesional%20de%20Flores%20y%20Plantas.pdf

Egyéb információk: —

La Directora General de Comercialización

Marta VALSANGIACOMO GIL
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Támogatás száma: XA 382/08

Tagállam: Spanyolország

Régió: Comunitat Valenciana

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Asociación Pimiento Sol
del Pilar

Jogalap: Ayuda individual nominativa: Presupuestos de la Gene-
ralitat 2008, programa 714.60, Línea T2761000-„Impulso de la
marca CV”

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 40 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása: 100 %

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

A támogatási program, illetve az egyedi támogatás nyújtá-
sának időtartama: 2008. november

A támogatás célja: Kiállítások szervezése és azokon való rész-
vétel. Tájékoztatás a termékről és fogyasztásának előnyeiről,
felhasználási javaslatok, valamint az egyes termékeket ismertető
kiadványok, katalógusok vagy honlapok. A „CV” minőségjel-
zéssel ellátott termékek népszerűsítését szolgáló fellépések,
melyek célja a termék sajátosságainak védelme, a fogyasztói
ismertség növelése, oktató videofilm készítése, valamint egy
receptkönyv összeállítása. Az 1857/2006/EK rendelet 15. cikké-
ben említett tevékenységek támogatása

Érintett ágazat(ok): Valencia autonóm körzet agrár-élelmiszer-
ágazati kis- és középvállalkozásai

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, no 2
E-46010 Valencia

Internetcím:

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
Asociacion%20pimiento%20sol%20del%20pilar.pdf

Egyéb információk: —

La Directora General de Comercialización

Marta VALSANGIACOMO GIL

Támogatás száma: XA 388/08

Tagállam: Németországi Szövetségi Köztársaság

Régió: Land Brandenburg

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Förderung von Leis-
tungsprüfungen und weiteren Maßnahmen in der Tierzucht

Jogalap:

Az 1857/2006/EK rendelet 16. cikke (1) bekezdésének a), b),
c) pontja

Richtlinie des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt
und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg über die
Gewährung von Prämien für die Förderung von Leistungs-
prüfungen und weiteren Maßnahmen in der Tierzucht vom
14. Februar 2007

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások:
Évente 0,63 millió EUR

A támogatás maximális intenzitása:
– 70 %, a törzskönyvek készítésével és vezetésével kapcsolatos
adminisztratív költségek fedezése esetén,

– 70 %, az állatállomány genetikai minőségének vagy teljesítmé-
nyének meghatározására irányuló vizsgálatok esetén,

– 25 %, az állattartó üzemekben végrehajtott, innovatív állatte-
nyésztési technikák és gyakorlatok bevezetésére irányuló
beruházások költségeinek fedezése esetén

A végrehajtás időpontja: 2009. január 1. – 2011. december 31.

A program időtartama: 2009. január 1. – 2011. december 31.

A támogatás célja:

A tartomány támogatást nyújt az ágazat számára teljesítmény-
vizsgálatok és más intézkedések végrehajtásához az állatte-
nyésztés terén.

Az alábbi költségek támogathatók:

– az állatállomány genetikai minőségének vagy teljesítményének
meghatározására irányuló vizsgálatok költségei,

– innovatív állattenyésztési technikák és gyakorlatok bevezeté-
sére irányuló beruházások költségei, a mesterséges megtermé-
kenyítés bevezetésével vagy végrehajtásával összefüggő
kiadások kivételével,

– törzskönyvek készítésével és vezetésével kapcsolatos
költségek.

A támogatás kedvezményezettjei elismert tenyésztői szervezetek
(az állattenyésztési törvény szerint), teljesítményvizsgálatokat
végző intézmények és egyesületek, amelyek Brandenburg tarto-
mányban telephellyel rendelkeznek és a tartomány megbízásából
teljesítményvizsgálatokat végeznek az állattenyésztési törvénynek
megfelelően. A támogatás kedvezményezettje a tartományi jog
szerint illetékes hatóság felügyelete alá tartozik.

A támogatás nem jár az állattartó üzemeknek tett közvetlen
pénzkifizetéssel.

A teljesítményvizsgálatok végrehajtása folyamatos feladat. A
támogatás kifizetése naptári évenként és az adott állattenyésztési
intézkedéseknek megfelelően történik.

A támogatás kifizetésére átalányösszegben kerül sor. A támo-
gatás az egyes esetekben az intézkedés közérdekűségéhez és a
rendelkezésre álló költségvetési eszközökhöz igazodik.

A támogatás nem haladja meg az agrár- és erdészeti ágazatban
nyújtott állami támogatásokról szóló 2006. december 27-i
közösségi iránymutatások IV.L. fejezetében (Támogatások az
állattenyésztési ágazatban) megállapított mértéket

Az érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság (állattenyésztés)
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A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und
Flurneuordnung
Ringstraße 1010
D-15236 Frankfurt/Oder

Internetcím:
http://www.mluv.brandenburg.de/cms/media.php/2317/e_tiere.pdf

Egyéb információk:
Ministerium für ländliche Entwicklung, Umwelt und
Verbraucherschutz des Landes Brandenburg
Referat 23
Herr Aust

Támogatás száma: XA 389/08

Tagállam: Spanyolország

Régió: Galicia

A támogatási program megnevezése: Prórroga de régimen de
Ayudas a Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADSG) registrada
con
no XA 54/08

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 2009

A program keretében tervezett éves kiadás: 3 591 332 EUR

A támogatás maximális intenzitása: Az állategészségügyi
program összköltségének 50 %-a

A végrehajtás időpontja: Attól a naptól, amikor az Európai
Bizottság Mezőgazdasági és vidékfejlesztési Főigazgatóságának
internetes oldalain közzéteszik a mentességi kérelem jegyzék-
számát. Legkorábban 2009. január 1-jétől

A támogatási program időtartama: 2013. december 31-ig

A támogatás célja:
A támogatás célja a galíciai állattartó gazdaságok állat-egészség-
ügyi feltételeinek javítása az állatbetegségek megelőzésére és az
állatbetegségek elleni védekezésre irányuló közös állat-egészség-
ügyi programok végrehajtásán keresztül.

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 megelőzésével kapcsolatos kiadá-
saikhoz nyújtott támogatás összeegyeztethető a közös piaccal

Az érintett ágazat(ok): Állattenyésztés
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Xunta de Galicia
Consellería de Medio Rural
Dirección General de Producción, Industrias y
Calidad Agroalimentaria

Internetím:
http://mediorural.xunta.es/externos/proxecto_orde_axudas_
adsg_2009.pdf

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