
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 

Tagállami összefoglaló adatok 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 1857/2006/EK bizottsági rendelet 

alapján nyújtott állami támogatásról 

(2009/C 93/05) 

Támogatás száma: XA 432/08 

Tagállam: Németországi Szövetségi Köztársaság 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Landwirtschaft – Nach-
haltigkeit 

Jogalap: 

Rechtsgrundlage ist das Gesetz über die Landeskreditbank 
Baden-Württemberg – Förderbank vom 11.11.1998 (Gesetz 
für Baden-Württemberg (GBl.) vom 18.11.1998, S. 581), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 11.12.2007 (GBl. vom 14.12.2007, 
S. 581) in Verbindung mit dem Programmmerkblatt Landwirt-
schaft - Nachhaltigkeit 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: A támogatást kedvezményes kamatterhű kölcsönök 
formájában nyújtják. A kölcsönök tervezett támogatástartalma 
500 000 EUR. A támogatást a Landwirtschaftliche Rentenbank 
bocsátja rendelkezésre, az L-Bank nem nyújt saját támogatást. 

A támogatás maximális intenzitása: A támogatható költségek 
legfeljebb 20 %-a. Az egyes vállalkozásoknak nyújtott támogatás 
összege három gazdasági évenként nem haladhatja meg a 
400 000 eurót. Ha az érintett támogatható költségek finanszí-
rozására más közpénzeket is igénybe vesznek, erre az 
1857/2006/EK rendeletben meghatározott határértékek alkal-
mazásával kerülhet sor. 

A végrehajtás időpontja: Az 1857/2006/EK rendelet 
20. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint, de 
legkorábban 2009. január 2-ától. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2014. június 30-ig 

A támogatás célja: A Szerződés I. mellékletében felsorolt 
mezőgazdasági termékek (kivéve a halászati és az akvakultúra- 
termékek) elsődleges előállításával foglalkozó kkv-k támogatása 
a mezőgazdasági termékek elsődleges előállítása céljából végre-
hajtott beruházáshoz nyújtott támogatás révén. Beruházások a 
természeti környezet megóvására és minőségének javítására, 
vagy a higiéniai körülmények vagy az állatjóllét színvonalának 
javítására. Minőségjavításra irányuló beruházások (az 
1857/2006/EK rendelet 4. cikke). Támogatható költségek: a) 
ingatlanok építése, megszerzése vagy fejlesztése, b) gépek és 
berendezések – ideértve a számítógépes szoftvereket is – vásár-
lása vagy lízingelése, az adott eszköz piaci értékének erejéig, c) 
az a) és b) alpont alatti kiadásokhoz kapcsolódó általános költ-
ségek, mint az építészek, mérnökök és tanácsadók díjai, a 
megvalósíthatósági tanulmányok, valamint a szabadalmak és 
használati engedélyek megszerzése. Mindezek során gondos-
kodnak arról, hogy a közös piacszervezések létrehozásáról 
szóló tanácsi rendeletekben megállapított tiltások vagy korláto-
zások megszegésével még akkor se lehessen támogatást nyúj-
tani, ha az ilyen tiltások és korlátozások csak a közösségi támo-
gatásokra vonatkoznak. 

Az érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság, szőlészet és kertészet 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank 
Postfach 10 29 43 
70025 Stuttgart 
DEUTSCHLAND 

Internetcím: 

www.l-bank.de/landwirtschaft-nachhaltigkeit 

Egyéb információk: —
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Támogatás száma: XA 435/08 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Kasztília és León (Salamanca tartomány). 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Salamanca tartomány 
2009. évi támogatási programja az oltalom alatt álló eredetmeg-
jelölések, az oltalom alatt álló földrajzi jelzések, a minőségmeg-
jelölések és a meghatározott régiókban előállított minőségi 
borok, valamint a felsorolt minőségi jelzések valamelyikének 
elismerése érdekében tevékenykedő csoportosulások támogatá-
sára. 

Jogalap: 

Proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenci-
ones dirigidas a a las Denominaciones de Origen, Indicaciones 
Geográficas Protegidas, Asociaciones con Marca de Garantía, 
Asociaciones de Vinos de Calidad Producidos en Región Deter-
minada de la provincia de Salamanca y a las entidades asocia-
tivas que promuevan el reconocimiento de alguna de estas 
figuras de calidad, anualidad 2009. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: A támogatási program keretében tervezett éves 
kiadások összege 60 000,00 EUR (hatvanezer euro) a 
2009. évre 

A támogatás maximális intenzitása: A támogatás összege nem 
haladhatja meg a támogatható költségek 50 % vagy – adott 
esetben – 70 %-át, egy kérelmező pedig legfeljebb 
12 000,00 EUR összegű támogatásban részesülhet. 

A végrehajtás időpontja: Attól az időponttól kezdődően, hogy 
az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigaz-
gatóságának internetes oldalain közzéteszik a mentességi 
kérelem jegyzékszámát. 

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

A támogatás célja: A támogatás célja az oltalom alatt álló 
eredetmegjelölés, oltalom alatt álló földrajzi jelzés vagy minő-
ségmegjelölés oltalmát élvező, illetőleg meghatározott régióban 
előállított minőségi bornak minősülő Salamanca tartománybeli 
minőségi mezőgazdasági termékek előállításának és forgalmazá-
sának előmozdítása. 

A támogatás az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgaz-
dasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalko-
zásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról 
szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 
14. és 15. cikkén alapul. 

Támogatható tevékenységnek a salamancai tartományi önkor-
mányzat szervezésében megrendezésre kerülő vagy közreműkö-
désével zajló agrár-élelmiszeripari szakmai vásárokon való rész-
vétellel, a minőségi jelzés elismerését vagy minőségi jelzés 
oltalmát élvező termék minőségének javítását segítő tanulmá-
nyok készítésével, valamint az élelmiszer-ipari termékek minő-
ségének előmozdításával kapcsolatos tevékenységek minősülnek. 

Támogatható költségnek minősül: 

A) a salamancai tartományi önkormányzat szervezésében 
megrendezésre kerülő vagy közreműködésével zajló agrár- 
élelmiszeripari szakmai vásárokon való részvétel tekinte-
tében: 

1. a regisztrációs díj, a terület- és standbérleti díj, a bizton-
sági szolgálat és a kiszolgáló személyzet költségei és a 
részvételi díj; 

2. a részvétellel kapcsolatos kiadványok költségei; 

3. az utazási költségek; 

B) a tanulmánykészítés tekintetében: 

1. a Salamanca tartományban előállított mezőgazdasági 
termékek minőségi jelzéseinek (oltalom alatt álló eredet-
megjelölés, oltalom alatt álló földrajzi jelzés, minőség-
megjelölés, meghatározott régióban előállított minőségi 
bor) bevezetésével és elismerésével kapcsolatos tanulmá-
nyok költségei; 

2. a Salamanca tartományban előállított, az előző pontban 
felsoroltak közül valamelyik minőségi jelzés oltalmát már 
élvező mezőgazdasági termékek minőségének javítását 
célzó egyéb tanulmányok költségei; 

C) az élelmiszer-ipari termékek minőségének előmozdítását 
célzó tevékenységek tekintetében: 

1. az országos szakmai vásárokon való részvétel költségei: a 
terület- és standbérleti díj, a biztonsági személyzet és a 
kiszolgáló személyzet költségei, a részvételi díj, az utazási 
költségek és a részvétellel kapcsolatos kiadványok költ-
ségei;
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2. minőségi termékek országos és tartományi szintű megis-
mertetésének költségei: ez esetben csak a megismertetés 
céljára igénybe vett helyiségek bérleti díja, az utazási költ-
ségek és a tevékenységgel kapcsolatos kiadványok költ-
ségei támogathatók. 

3. az egy adott régióban működő vagy egy adott terméket 
előállító termelőket ismertető katalógusok, internetes 
oldalak és egyéb hasonló kiadványok költségei azzal a 
feltétellel, hogy a közzétett információk és a közzététel 
módja részrehajlástól mentes, és valamennyi érintett 
termelő azonos feltételekkel kerülhet be a kiadványba. 

Az érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság és élelmiszeripar 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Excma. Diputación Provincial de Salamanca. 
C/Felipe Espino n o 1 
37002 Salamanca 
ESPAÑA 

Internetcím: 

http://www.lasalina.es/areas/eh//ProyConvocatorias/2009/ 
Denominaciones.pdf 

Egyéb információk: A támogatásnak összeegyeztethetőnek kell 
lennie minden más olyan támogatással, juttatással, eszközzel 
vagy egyéb forrással, amelyet a támogatásban részesülő jogalany 
bármely szervtől, köz- vagy magánszektorbeli szervezettől, ille-
tőleg országos, európai uniós vagy nemzetközi intézménytől az 
adott tevékenység céljára igénybe vesz. Ha a kérelmező az adott 
célra olyan egyéb támogatásra is jogosult, amely e támogatási 
program feltételeinek nem felel meg, akkor az állami támogatá-
sokról szóló törvény végrehajtásáról szóló, 2006. július 21-i 
887/2006. sz. királyi rendelet 33. cikke szerint kell eljárni. 

Az e támogatási program keretében odaítélt támogatás összege 
ugyanakkor sem önmagában, sem más támogatással, juttatással, 
eszközzel vagy egyéb forrással összevonva nem haladhatja meg 
a támogatott tevékenység tényleges költségét. 

A támogatás ezen túlmenően nem egyeztethető össze egyetlen 
olyan más támogatással, juttatással, eszközzel vagy egyéb 
forrással, amelyet a salamancai tartományi önkormányzat – 
akár közvetlen támogatásként, akár versenyeztetésen alapuló 
pályázati eljáráson keresztül – a támogatott tevékenység céljára 
nyújt, és amely esetében a támogatható költségek megegyeznek 
az e program keretében támogatott költségekkel. 

Támogatás száma: XA 439/08 

Tagállam: Olaszország 

Régió: Provincia autonoma di Bolzano 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Criteri e modalità relativi 
alla concessione di aiuti per l'assistenza tecnica in agricoltura 

Jogalap: 

Articolo 4, comma 1, lettera p) della legge provinciale 
14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 3,00 millió EUR. 

A támogatás maximális intenzitása: 100 % 

A végrehajtás időpontja: 2009. január 7. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2014. június 30. 

A támogatás célja: Technikai segítségnyújtás az agrárszek-
torban az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke szerint. 

Az érintett ágazat(ok): Állattenyésztés és növénytermesztés 
általában 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Ripartizione provinciale agricoltura, 
Via Brennero, 6 
39100 Bolzano 
ITALIA 

Internetcím: 

http://www.egov.bz.it/DownloadAttachment.aspx?id=1013721 

Egyéb információk: —
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XA-szám: XA 440/08. 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Castilla-La Mancha 

A támogatási program megnevezése: Ayudas para la integra-
ción cooperativa sin vinculación patrimonial. 

Jogalap: 

A következő támogatási felhívások mezőgazdasági szövetke-
zetek számára: 

Orden de 8/6/2000 de la Consejería de Agricultura y Medio 
Ambiente por la que se establecen los programas de fomento 
de la calidad agroalimentaria en Castilla-La Mancha (FOCAL 
2000) programa 1 cooperativismo agrario 

Orden de de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la 
mejora de las estructuras asociativas agrarias en Castilla-La 
Mancha y se convocan dichas ayudas para el año 2009. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: Összesen 50 000 euro. 

A támogatás maximális intenzitása: 

A támogatható költségek 80 %-a. A támogatható költségek: 

— a szövetkezet alapításának költségei, 

— az adminisztratív személyzet költségei, 

— irodai eszközök vásárlása (beleértve a számítógépes hardve-
reket és szoftvereket), 

— általános, jogi és igazgatási költségek. 

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: 2013. december 31. 

A támogatás célja: Temelői csoportok (az 1857/2006/EK ren-
delet 9. cikke) 

Az érintett ágazat(ok): földművelés, állattartás, erdőgazdál-
kodás és halászat 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, 
C/ Pintor Matías Moreno, n o 4, 
45004 Toledo 

Internetes cím: 

A közzétételig ideiglenesen: http://www.jccm.es/agricul/ 
paginas/ayudas/cooperativismo/cooperativismo.htm, a közzététel 
után: www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
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