
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 177/04) 

Támogatás sz.: XA 107/09 

Tagállam: Belgium 

Régió: Flanders 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Steunpunt Levend 
Erfgoed vzw 

Jogalap: 

Decreet van 19 december 2008. houdende de algemene uitga
venbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begro
tingsjaar 2009 

Koninklijk besluit van 20 oktober 1992. betreffende de verbe
tering van de schapen- en geitenrassen 

Ministerieel besluit van 21 oktober 1992. betreffende de verbe
tering van de schapen- en geitenrassen 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 0,01 millió EUR 

A támogatás maximális intenzitása: 

A törzskönyvek létrehozásával és vezetésével kapcsolatos igaz
gatási költségek esetében 100 %. 

A támogatás maximális intenzitása a TSE-vizsgálatok költségei 
esetében 100 %. 

A végrehajtás időpontja: 

A támogatás május 1-jétől, de legkorábban a bejelentéstől 
számított 15 nap után nyújtható. 

A támogatás nyújtásához végrehajtási rendelet szükséges. A 
végrehajtási rendeleteket évente fogadják el. A végrehajtási 
rendeletek tervezetét még ki kell dolgozni, ez tartalmazni fog 
egy felfüggesztési záradékot is. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: A támogatást a 2009.12.31-ig tartó időszakban nyújtják. 

A támogatás célja: 

A Steunpunt Levend Erfgoed vzw bejegyzett egyesület nyolc 
ritka juhfajta törzskönyvét vezeti. Lehetséges, hogy 2009-ben 
kis számban felvesznek további fajokat is a kiskérődző- vagy 
egyéb tenyésztői ágazatból. A SLE a támogatást arra kívánja 
felhasználni, hogy fedezze az e törzskönyvek létrehozásával és 
vezetésével, a születési és a származási adatok adatbankba 
történő bevitelével, illetve a tenyésztői igazolások és származási 
bizonyítványok elkészítésével és kiadásával kapcsolatos igazga
tási költségeket. 

A SLE a tagjai körébe tartozó juhtenyésztők számára is szervez 
TSE-vizsgálatokat. 

A tenyésztők költségeit részben a szóban forgó támogatásból 
fedeznék. 

A támogatás az 1857/2006/EK rendelet 16. cikke értelmében 
adható, annak feltételeit teljesíti. 

16. cikk (1) bekezdés a) pont: törzskönyv létrehozásával és 
vezetésével kapcsolatos igazgatási költségek akár 100 %-áig 
nyújtott támogatás. 

16. cikk (1) bekezdés g) pont: a TSE-vizsgálatokkal kapcsolatos 
költségek 100 %-áig nyújtott támogatás. 

Az emberi fogyasztás céljából levágott állatok kötelező TSE- 
vizsgálata tekintetében a közösségi támogatásokat is magukban 
foglaló közvetlen és közvetett támogatások teljes összege nem 
haladhatja meg a 40 EUR-t vizsgálatonként. Ez az összeg a vizs
gálat teljes költségére vonatkozik, amely magában foglalja a 
vizsgálat elvégzéséhez szükséges készletet, a minta vételét, szál
lítását, vizsgálatát, tárolását és megsemmisítését. 

Az elhullott állomány biztonságos ártalmatlanítását megbízható 
felügyeleti rendszerrel szavatolják. 

A támogatás nyújtása során a tenyésztő nem részesül közvetlen 
kifizetésben. 

Az érintett ágazat(ok): Állattenyésztés
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A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Departement Landbouw en Visserij 
Duurzame Landbouwontwikkeling 
Ellips, 6 e verdieping 
Koning Albert II laan 35, bus 40 
1030 Brussels 
BELGIQUE/BELGIË 

Internetcím: 

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/ 
eu.html 

Egyéb információk: — 

Secretary-General 
Jules VAN LIEFFERINGE 

Támogatás sz.: XA 108/09 

Tagállam: Belgium 

Régió: Vlaanderen 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Vlaams Interprovinciaal 
Verbond van Fokkers van Neerhofdieren vzw 

Jogalap: 

Decreet van 19 december 2008. houdende de algemene uitga
venbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begro
tingsjaar 2009 

Koninklijk besluit van 2 juni 1998. betreffende de zoötech
nische en genealogische voorschriften voor de verbetering en 
de instandhouding van pluimvee- en konijnenrassen 

Ministerieel besluit van 17 maart 2005. houdende de erkenning 
en subsidiëring van organisaties in het kader van de aanmoedi
ging en de verbetering van de pluimvee- en konijnenfokkerij 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 0,01 millió EUR. 

A támogatás maximális intenzitása: A törzskönyvek létreho
zásával és vezetésével kapcsolatos igazgatási költségek esetében 
100 %. 

A végrehajtás időpontja: 

A támogatás május 1-jétől, de legkorábban a bejelentéstől 
számított 15 nap után nyújtható. 

A támogatás nyújtásához végrehajtási rendelet szükséges. A 
végrehajtási rendeleteket évente fogadják el. A végrehajtási 
rendeletek tervezetét még ki kell dolgozni, ez tartalmazni fog 
egy felfüggesztési záradékot is. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: A támogatást a 2009. december 31-ig tartó időszakban 
nyújtják. 

A támogatás célja: 

A Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdi
eren vzw bejegyzett egyesület számos nyúl- és háziállatfajta 
törzskönyvét vezeti. 

Az egyesület a támogatást arra kívánja felhasználni, hogy a 
nyilvántartási adatok gyűjtésével, feldolgozásával, előkészítésével 
és közzétételével kapcsolatos költségeket fedezze. 

A támogatás az 1857/2006/EK rendelet 16. cikke értelmében 
adható, annak feltételeit teljesíti. 

16. cikk (1) bekezdés a) pont: törzskönyv létrehozásával és 
vezetésével kapcsolatos igazgatási költségek akár 100 %-áig 
nyújtott támogatás. 

Az érintett ágazat(ok): Állattenyésztés 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Departement Landbouw en Visserij 
Duurzame Landbouwontwikkeling 
Ellips, 6 e verdieping 
Koning Albert II laan 35, bus 40 
1030 Brussels 
BELGIQUE/BELGIË 

Internetcím: 

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/ 
eu.html 

Egyéb információk: — 

Secretary-General 
Jules VAN LIEFFERINGE
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Támogatás sz.: XA 109/09 

Tagállam: Belgium 

Régió: Flanders 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Vlaams Varkensstam
boek vzw 

Jogalap: 

Decreet van 19 december 2008. houdende de algemene uitga
venbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begro
tingsjaar 2009 

Koninklijk besluit van 2 september 1992. betreffende de verbe
tering van fokvarkens 

Ministerieel besluit van 3 September 1992. betreffende de 
verbetering van de fokvarkens 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 0,46 millió EUR 

A támogatás maximális intenzitása: 

A törzskönyvek létrehozásával és vezetésével kapcsolatos igaz
gatási költségek esetében 100 %. 

A harmadik fél által vagy nevében az állatállomány genetikai 
minőségének vagy termelékenységének megállapítása érdekében 
elvégzett vizsgálatok költségeinek esetében 70 %. Az állat
állomány tulajdonosa által elvégzett ellenőrzések és a tej minő
ségének rendszeres ellenőrzése tekintetében nem adható támo
gatás. 

A végrehajtás időpontja: 

A támogatás május 1-jétől, de legkorábban a bejelentéstől 
számított 15 nap után nyújtható. 

A támogatás nyújtásához végrehajtási rendelet szükséges. A 
végrehajtási rendeleteket évente fogadják el. A végrehajtási 
rendeletek tervezetét még ki kell dolgozni, ez tartalmazni fog 
egy felfüggesztési záradékot is. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: A támogatást a 2009.12.31-ig tartó időszakban nyújtják. 

A támogatás célja: 

A Vlaams Varkensstamboek bejegyzett nonprofit egyesület 
különböző sertésfajták törzskönyvét vezeti. A támogatást arra 
kívánja felhasználni, hogy fedezze az e törzskönyvek létrehozá
sával és vezetésével, a születési és a származási adatok adat
bankba történő bevitelével, illetve a tenyésztői igazolások és 
származási bizonyítványok elkészítésével és kiadásával kapcso
latos igazgatási költségeket. 

A Vlaams Varkensstamboek a tenyészállomány genetikai minő
ségének vagy termelékenységének meghatározása érdekében is 
végez vizsgálatokat. A vizsgálatok három tárgykörre bonthatók: 

1. termékenység; 

2. hizlalási kapacitás és vágási minőség; 

3. növekedési erély és hústermelő-képesség. 

A támogatás az 1857/2006/EK rendelet 16. cikke értelmében 
adható, annak feltételeit teljesíti. 

16. cikk (1) bekezdés a) pont: törzskönyv létrehozásával és 
vezetésével kapcsolatos igazgatási költségek akár 100 %-áig 
nyújtott támogatás. 

16. cikk (1) bekezdés b) pont: harmadik fél által vagy nevében 
az állatállomány genetikai minőségének vagy termelékeny
ségének megállapítása érdekében elvégzett vizsgálatok költsége
inek legfeljebb 70 %-át fedező támogatás, kivéve az állat
állomány tulajdonosa által elvégzett ellenőrzéseket és a tej 
minőségének rendszeres ellenőrzését. 

Az érintett ágazat(ok): Állattenyésztés 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Departement Landbouw en Visserij 
Duurzame Landbouwontwikkeling 
Ellips, 6 e verdieping 
Koning Albert II laan 35, bus 40 
1030 Brussels 
BELGIQUE/BELGIË 

Internetcím: 

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/ 
eu.html 

Egyéb információk: — 

Secretary-General 
Jules VAN LIEFFERINGE
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Támogatás sz.: XA 110/09 

Tagállam: Belgium 

Régió: Flanders 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Vlaamse Confederatie 
van het Paard vzw 

Jogalap: 

Decreet van 19 december 2008. houdende de algemene uitga
venbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begro
tingsjaar 2009 

Koninklijk besluit van 10 december 1992. betreffende de verbe
tering van paardachtigen 

Ministerieel besluit van 23 December 1992. betreffende de 
verbetering van paardachtigen 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 0,08 millió EUR 

A támogatás maximális intenzitása: A törzskönyvek létreho
zásával és vezetésével kapcsolatos igazgatási költségek esetében 
100 %. 

A végrehajtás időpontja: 

A támogatás május 1-jétől, de legkorábban a bejelentéstől 
számított 15 nap után nyújtható. 

A támogatás nyújtásához végrehajtási rendelet szükséges. A 
végrehajtási rendeleteket évente fogadják el. A végrehajtási 
rendeletek tervezetét még ki kell dolgozni, ez tartalmazni fog 
egy felfüggesztési záradékot is. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: A támogatást a 2009.12.31-ig. tartó időszakban nyújtják. 

A támogatás célja: 

A Vlaamse Confederatie van het Paard vzw elismert szervezet a 
támogatást ló- és szamárfajták törzskönyvének létrehozásával és 
vezetésével kapcsolatos igazgatási költségek fedezésére kívánja 
használni. 

A támogatás az 1857/2006/EK rendelet 16. cikke értelmében 
adható, annak feltételeit teljesíti. 

16. cikk (1) bekezdés a) pont: törzskönyv létrehozásával és 
vezetésével kapcsolatos igazgatási költségek akár 100 %-áig 
nyújtott támogatás. 

Az érintett ágazat(ok): Állattenyésztés 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Departement Landbouw en Visserij 
Duurzame Landbouwontwikkeling 
Ellips, 6 e verdieping 
Koning Albert II laan 35, bus 40 
1030 Brussels 
BELGIQUE/BELGIË 

Internetcím: 

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/ 
eu.html 

Egyéb információk: — 

Secretary-General 
Jules VAN LIEFFERINGE 

Támogatás sz: XA 111/09 

Tagállam: Belgium 

Régió: Flanders 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Kleine Herkauwers 
Vlaanderen vzw 

Jogalap: 

Decreet van 19 december 2008. houdende de algemene uitga
venbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begro
tingsjaar 2009 

Koninklijk besluit van 20 oktober 1992. betreffende de verbe
tering van de schapen- en geitenrassen 

Ministerieel besluit van 21 oktober 1992. betreffende de verbe
tering van de schapen- en geitenrassen 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 0,06 millió EUR
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A támogatás maximális intenzitása: 

A törzskönyvek létrehozásával és vezetésével kapcsolatos igaz
gatási költségek esetében 100 %. 

A támogatás maximális intenzitása a TSE-vizsgálatok költségei 
esetében 100 %. 

A végrehajtás időpontja: 

A támogatás május 1-jétől, de legkorábban a bejelentéstől 
számított 15 nap után nyújtható. 

A támogatás nyújtásához végrehajtási rendelet szükséges. A 
végrehajtási rendeleteket évente fogadják el. A végrehajtási 
rendeletek tervezetét még ki kell dolgozni, ez tartalmazni fog 
egy felfüggesztési záradékot is. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: A támogatást a 2009.12.31-ig tartó időszakban nyújtják. 

A támogatás célja: 

A Kleine Herkauwers Vlaanderen vzw (KHV) bejegyzett egye
sület tizenegy juhfajta és öt kecskefajta törzskönyvét vezeti. 
2009-ben az a szám várhatóan több új fajtával bővül. A KHV 
a támogatást arra kívánja felhasználni, hogy fedezze az e törzs
könyvek létrehozásával és vezetésével, a születési és a szárma
zási adatok adatbankba történő bevitelével, illetve a tenyésztői 
igazolások és származási bizonyítványok elkészítésével és kiadá
sával kapcsolatos igazgatási költségeket. 

A KHV a tagjai körébe tartozó juhtenyésztők számára is szervez 
TSE-vizsgálatokat. 

A tenyésztők költségeit részben a szóban forgó támogatásból 
fedeznék. 

A támogatás az 1857/2006/EK rendelet 16. cikke értelmében 
adható, annak feltételeit teljesíti. 

16. cikk (1) bekezdés a) pont: törzskönyv létrehozásával és 
vezetésével kapcsolatos igazgatási költségek akár 100 %-áig 
nyújtott támogatás. 

16. cikk (1) bekezdés g) pont: a TSE-vizsgálatokkal kapcsolatos 
költségek 100 %-áig nyújtott támogatás. 

Az emberi fogyasztás céljából levágott állatok kötelező TSE- 
vizsgálata tekintetében a közösségi támogatásokat is magukban 
foglaló közvetlen és közvetett támogatások teljes összege nem 
haladhatja meg a 40 EUR-t vizsgálatonként. Ez az összeg a vizs
gálat teljes költségére vonatkozik, amely magában foglalja a 
vizsgálat elvégzéséhez szükséges készletet, a minta vételét, szál
lítását, vizsgálatát, tárolását és megsemmisítését. 

Az elhullott állomány biztonságos ártalmatlanítását megbízható 
felügyeleti rendszerrel szavatolják. 

A támogatás nyújtása során a tenyésztő nem részesül közvetlen 
kifizetésben. 

Az érintett ágazat(ok): Állattenyésztés 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Departement Landbouw en Visserij 
Duurzame Landbouwontwikkeling 
Ellips, 6 e verdieping 
Koning Albert II laan 35, bus 40 
1030 Brussels 
BELGIQUE/BELGIË 

Internetcím: 

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/ 
eu.html 

Egyéb információk: — 

Secretary-General 
Jules VAN LIEFFERINGE
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