
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 támogatásokról 

(2009/C 105/04) 

Támogatás száma: XA 405/08 

Tagállam: Olaszország 

Régió: Sardegna 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Regime di aiuto a favore 
delle PMI attive nella produzione di prodotti agricoli che part
ecipano ad attività di promozione istituzionale. 

Jogalap: Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 — art. 7, 
comma 14 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 58/10 del 28.10.2008 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: A várható éves összeg 200 000,00 EUR. 

A támogatás maximális intenzitása: A támogatható kiadások 
100 %-a. 

A végrehajtás időpontja: Attól az időponttól kezdődően, hogy 
az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigaz
gatóságának honlapján közzéteszik a mentességi kérelem 
azonosító számát. 

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

A támogatás célja: 

Az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke – Technikai segítség
nyújtás az agrárszektorban. 

A támogatási program keretében az alábbi kiadások támogat
hatók: részvételi díjak, utazási költségek, kiadványok költségei, 
kiállítási helyiségek bérlésének és kialakításának költségei – a 
különféle kapcsolódó szolgáltatások nyújtását is ideértve, vala
mint a versenyek keretében megítélt jelképes díjak, legfeljebb 
250 eurós díjankénti és személyenkénti értékben. 

Az érintett ágazat(ok): Juh- és kecsketenyésztés, zöldség- és 
gyümölcstermesztés 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Agricol
tura e Riforma Agro-Pastorale 
Via Pessagno, n. 4 
09129 Cagliari 
ITALIA 

Regione Autonoma della Sardegna – Agenzia Regionale 
Sardegna Promozione 
Viale Trieste n. 115 
09123 Cagliari 
ITALIA 

Internetcím: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=75087&v=2&c=4426 
&t=1 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/ 
1_73_20081028175620.pdf 

Egyéb információk: — 

Támogatás száma: XA 419/08 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Galicia 

A támogatási program megnevezése: Ayudas a asociaciones 
de ganaderos y asociaciones de criadores de ganado vacuno de 
raza frisona. 

Jogalap: Ayudas para la realización de pruebas para determinar 
la calidad genética, el rendimiento del ganado vacuno lechero y 
a la realización de técnicas o prácticas innovadoras en el ámbito 
de cría de animales de ganado vacuno de raza frisona y se 
convocan para el año 2009. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások: 
1 895 927,00 EUR. 

A támogatás maximális intenzitása: 

— 70 % a tejelő tehenek genetikai minőségének megállapítása 
érdekében elvégzett vizsgálatok költségei esetében. 

— 70 % a tejelő tehenek termelékenységének megállapítása 
érdekében elvégzett vizsgálatok költségei esetében. 

— 40 % az egyes mezőgazdasági üzemek szintjén bevezetett 
innovatív állattenyésztési technikák és eljárások költségei 
esetében.
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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 időtartama: 2009. december 31-ig. 

A támogatás célja: 

A támogatási program célja a következő: 

A termelékenységi, reprodukciós és állat-egészségügyi feltételek 
javítása, ennek érdekében: 

a genetikai állomány javítására irányuló programok dokumentá
lásához szükséges, az állatállomány genetikai minőségének 
megállapítása érdekében végzett vizsgálatok: támogatás e vizs
gálatok végrehajtásának költségeire nyújtható; 

a genetikai állomány javítására irányuló programok dokumentá
lásához szükséges, az állatállomány termelékenységének megál
lapítása érdekében végzett vizsgálatok: támogatás az adatgyűjtés 
költségeire nyújtható; 

a fajta genetikai fejlődésének javítása érdekében bevezetett inno
vatív állattenyésztési technikák és eljárások alkalmazása: támo
gatás a tenyésztési programokra nyújtható. 

A támogatás az 1857/2006/EK rendelet 16. cikkében foglalt 
rendelkezéseken alapul, ennek megfelelően a közös piaccal 
összeegyeztethető. 

Az érintett ágazat: Állattenyésztés. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Rural. 

Dirección Xeral de Produción, Industrias e Calidade Agroalimen
taria. 

Internetcím: 

http://mediorural.xunta.es/ 

http://mediorural.xunta.es/externos/orde_cria_frison.pdf 

Egyéb információk: 

E-mail cím kapcsolattartás céljára: 

dxpica.mrural@xunta.es 

gerardo.rivero.cuesta@xunta.es 

Santiago de Compostela, 2009. január 5. 

O SECRETARIO XERAL 

Alberte Souto Souto s.k. 

Támogatás száma: XA 437/08 

Tagállam: Spanyolország. 

Régió: Kasztília és León (Salamanca tartomány). 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Subvenciones dirigidas a 
cooperativas de ganaderos que tengan como fin la utilización de 
cebaderos y/o la comercialización de carne, anualidad 2009. 

Jogalap: Proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de 
subvenciones dirigidas a cooperativas de ganaderos que tengan 
como fin la utilización de cebaderos y/o la comercialización de 
carne, 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 45 000,00 EUR (negyvenötezer EUR) a 
2009. évre. 

A támogatás maximális intenzitása: 

A támogatás összege nem haladhatja meg a támogatható költ
ségek 70 %-át, és egy kérelmező legfeljebb 8 000,00 EUR támo
gatásban részesülhet. 

A működési és igazgatási költségek fedezésére nyújtott támo
gatás összege ugyanakkor időben változó: függ a szövetkezet 
alapításának időpontjától, és idővel csökken. A támogatás 
összege nem haladhatja meg a következőkben meghatározott 
mértéket: 

— ha a szövetkezetet 2005-ben alapították, akkor a támogatás 
legfeljebb az említett költségek 55 %-át fedezheti, 

— ha a szövetkezetet 2006-ban alapították, akkor a támogatás 
legfeljebb az említett költségek 60 %-át fedezheti, 

— ha a szövetkezetet 2007-ben alapították, akkor a támogatás 
legfeljebb az említett költségek 65 %-át fedezheti, 

— ha a szövetkezetet 2008-ban alapították, akkor a támogatás 
legfeljebb az említett költségek 70 %-át fedezheti. 

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: 2009. december 31-ig.
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A támogatás célja: 

A támogatás célja a Salamanca tartományban működő állat
tartók szövetkezeteinek segítése, ezen belül állattartó szövetke
zetek létrehozásának és fenntartásának ösztönzése. 

További cél, hogy növekedjék e szövetkezetek részvétele a kife
jezetten erre a célra létesített kiállítási csarnokban a tartományi 
önkormányzat által szervezett szakmai vásárokon és verse
nyeken, ami egyben azt is célozza, hogy a létesítményben szer
vezett rendezvények túllépjenek a tartomány keretein, és az 
egész autonóm körzetben, illetőleg az egész országban ismertté 
váljanak. 

A támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági 
termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak 
nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 
2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 9. és 
15. cikkén alapul. 

Támogatható tevékenységnek a salamancai tartományi önkor
mányzat által szervezett szakmai vásárokon való részvétellel, a 
szövetkezet működésével és igazgatásával, valamint a tarto
mányban működő állattartó gazdaságoknak nyújtott technikai 
segítségnyújtással kapcsolatos tevékenységek minősülnek. 

Támogatható költségnek minősül: 

A) az önkormányzat által szervezett szakmai vásárokon való 
részvétel tekintetében: 

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

2. a tevékenységgel kapcsolatos kiadványok költségei; 

3. az utazási költségek; 

4. a szakmai vásár idején a kiállítási csarnokban megrende
zett szakmai napok költségei; 

5. a szakmai vásár idején a kedvezményezett által szervezett 
versenyeken kiosztott díjak, díjanként és díjazottanként 
azonban legfeljebb 250,00 EUR; 

B) a működési és igazgatási költségek tekintetében: 

1. a szövetkezet központi ügyintézése céljára használt helyi
ségek bérleti díja; 

2. a jogi és az adminisztrációs költségek; 

3. az irodafelszerelés költségei; 

4. az adminisztratív személyzet költségei; 

5. az általános költségek (fenntartás, javítások, állag
megőrzés, felszerelések stb.); 

C) a technikai segítségnyújtás tekintetében: 

1. a képzési tevékenységek költségei: a képzési programok 
szervezésének tényleges költségei; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 

5. a szakmai vásár idején a kedvezményezett által szervezett 
versenyeken kiosztott díjak, díjanként és díjazottanként 
azonban legfeljebb 250,00 EUR. 

Az érintett ágazat(ok): Állattenyésztés. 

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/ 
Cooperativas.pdf
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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, illetőleg országos, 
európai uniós vagy nemzetközi intézménytől az adott tevé
kenység céljára igénybe vesz, és teljesülniük kell az 
1857/2006/EK bizottsági rendeletben a támogatás összegére 
előírt korlátozásoknak (így különösen a harmadik jogcím B) 
pontjában meghatározott, a működési és az igazgatási költsé
gekkel kapcsolatos tevékenységek esetében a rendelet 9. cikke 
alapján nyújtott támogatás összege egyetlen kedvezményezett 
esetében sem haladhatja meg a 400 000,00 EUR-t). 

Ha a kérelmező az adott célra olyan egyéb támogatásra is 
jogosult, amely e támogatási program feltételeinek nem felel 
meg, akkor az állami támogatásokról szóló törvény végrehajtá
sáról 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. 

A rendelet 15. cikkének (3) bekezdésében előírt feltételeknek 
megfelelően a támogatás nyújtása támogatott szolgáltatások 
finanszírozásán keresztül történik, a termelők közvetlen kifize
tésben nem részesülnek. 

A támogatás kedvezményezettjeinek teljesíteniük kell a rendelet 
15. cikkének követelményeit, ideértve a (4) bekezdésben a szol
gáltatásokhoz való hozzáférésre vonatkozóan előírt követel
ményt is.
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