
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 189/07) 

Támogatás sz.: XA 150/09 

Tagállam: Franciaország 

Régió: Région Rhône Alpes 

A támogatási program megnevezése: aides aux investisse
ments pour l’aménagement de pâturages, prairies et parcours 
(clôtures et abreuvoirs) en Rhône-Alpes 

Jogalap: 

A 2006. december 15-i 1857/2006/EK rendelet 4. cikke 

Articles 1511-1 et s. du Code général des collectivités territori
ales 

Délibération du Conseil Régional Rhône Alpes 29 janvier 2009 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások: 
150 000 EUR 

A támogatás maximális intenzitása: A támogatható beruházás 
30 %-a, maximum 5 000 EUR költséggel számolva. 

A végrehajtás időpontja: Azt követően, hogy a mentességi 
űrlap nyilvántartásba vétele megtörténik az Európai Bizottság 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának internetes 
oldalán. 

A program időtartama: 2013. december 31-ig. 

A támogatás célja: 

Az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkének megfelelően a támo
gatás célja a legelőre hajtás és a legeltetésre vonatkozó optima
lizált gazdálkodás gyakorlatának előmozdítása a mezőgazdasági 
üzemek takarmányozás terén megvalósuló önellátása érdekében. 
A legelők használatának javítása, valamint a legelők hasznosítása 
és fenntartása egyaránt előmozdítja az önellátás megvalósulását. 
A legeltetési források optimalizálása visszaszorítja a takarmány
koncentrátumok vásárlását és ezáltal csökkenti a termelési költ
ségeket. 

A támogatás a legelőre hajtás és a legeltetésre vonatkozó opti
malizált gazdálkodás gyakorlatának előmozdítása érdekében 
felállított kerítések és itatók berendezéseihez kapcsolódó költ
ségek egy részére vonatkozik. 

A támogatás feltétele az üzemre vonatkozó egyedi elemzés elké
szítése és az azon alapuló ajánlások figyelembe vétele a termelő 
által javasolt projektben. 

A támogatás odaítélése érdekében a kérelmezőnek a kérelemhez 
csatolnia kell az üzemre vonatkozó egyedi elemzés összefogla
lóját, ami tartalmazza a több évre szóló ajánlásokat is. Az 
igényelt támogatásnak összhangban kell lennie ezekkel az aján
lásokkal. 

A támogatás kifizetése egy alkalommal történik, a beruházás 
összegének 30 %-ára vonatkozóan, maximum 5 000 EUR költ
séggel számolva. 

Az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 4. cikkének (5) bekezdése 
értelmében támogatást csak azoknak a mezőgazdasági 
üzemeknek lehet megítélni, amelyek nem minősülnek nehéz 
helyzetben lévő vállalkozásnak. 

Az érintett ágazat(ok): A Rhône Alpes régió valamennyi 
mezőgazdasági üzeme, amely elkötelezte magát a takarmányo
zásra vonatkozó önellátás megvalósítása mellett. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Monsieur le Président du Conseil régional Rhône Alpes 
Direction de l’agriculture et du développement rural 
Service Agriculture 
78 route de Paris 
69751 Charbonnières les Bains Cedex 
FRANCE 

Internetcím: 

http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_AIDE/PAR_TPL_ 
IDENTIFIANT/309/18-les-aides-de-la-region.htm 

Támogatás sz.: XA 151/09 

Tagállam: Franciaország 

Régió: Région Rhône Alpes 

A támogatási program megnevezése: Diagnostics d'exploita
tion individuels dans les exploitations de Rhône-Alpes en vue 
d'accroître leur autonomie alimentaire 

Jogalap: 

A 2006. december 15-i 1857/2006/EK rendelet 15. cikke 

Articles 1511-1 et s. du Code général des collectivités territori
ales 

Délibération du Conseil régional Rhône Alpes 29 janvier 2009
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A támogatási program keretében tervezett éves kiadások: 
120 000 EUR 

A támogatás maximális intenzitása: 80 %, de legfeljebb 
800 EUR (a támogatás összege) gazdaságonként 

A végrehajtás időpontja: Azt követően, hogy a mentességi 
űrlap nyilvántartásba vétele megtörténik az Európai Bizottság 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának internetes 
oldalán. 

A program időtartama: 2013. december 31-ig 

A támogatás célja: 

A támogatás célja az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke szerinti 
technikai segítségnyújtás biztosítása mezőgazdasági termelők 
számára a takarmányozás terén elérendő nagyobb fokú önellá
tásra irányuló terveik megvalósításához. 

Az elemzés céljai a következők: 

— állapotfelmérés készítése a mezőgazdasági üzemek takarmá
nyozás terén megvalósuló önellátásáról, 

— a mezőgazdasági üzemek erősségeinek és gyengeségeinek 
feltérképezése a takarmányozás terén megvalósuló önellátás 
tekintetében, 

— regionális szintű, átfogó fejlesztési javaslatok megfogalma
zása a takarmányozás terén megvalósuló önellátás javítása 
érdekében, az üzemek életképességének biztosítása mellett. 

A megfogalmazott ajánlások alapján a mezőgazdasági termelők 
javíthatják üzemeik önellátását a takarmányozás szempontjából 
például azáltal, hogy előnyben részesítik a fű alkalmazását a 
takarmányozási rendszerben, megváltoztatják a legeltetési forrá
sokra vonatkozó gazdálkodási gyakorlatukat és fehérjenövé
nyeket iktatnak a vetésforgóba. 

A Région Rhône Alpes azon mezőgazdasági termelőket kívánja 
támogatni, akik a takarmányozásra vonatkozó önellátás javítása 
céljából fejleszteni szeretnék takarmányozási rendszerüket, a 
fehérjeadalékok költségeinek csökkentése és a termelési módsze
reknek a klímaváltozáshoz történő igazítása érdekében. 

Azok a pályázók, akik üzemük takarmányozási önellátását 
kívánják fejleszteni, támogatásban részesülnek az üzem önellá
tásáról szóló értékelés elkészítése és egy három évre szóló 
program kidolgozása érdekében, a támogatható költségek 
80 %-áig és egy üzemre maximum 1 000 EUR költséggel 
számolva. 

A kifizetést egy olyan mezőgazdasági struktúra teljesíti – a regi
onális ajánlattételi feltételek figyelembevétele mellett – amely 
részére az állami támogatás folyósításra kerül. Így a kedvezmé
nyezett üzem természetbeni támogatásban részesül. 

Az érintett ágazat(ok): A Rhône Alpes régió valamennyi 
mezőgazdasági üzeme, amely elkötelezte magát a takarmányo
zásra vonatkozó önellátás megvalósítása mellett. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Monsieur le Président du Conseil régional Rhône Alpes 
Direction de l’agriculture et du développement rural 
Service Agriculture 
78 route de Paris 
69751 Charbonnières les Bains Cedex 
FRANCE 

Internetcím: 

http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_AIDE/PAR_TPL_ 
IDENTIFIANT/307/18-les-aides-de-la-region.htm 

Támogatás sz.: XA 153/09 

Tagállam: Németországi Szövetségi Köztársaság 

Régió: Freie und Hansestadt Hamburg 

A támogatási program megnevezése: 

Richtlinie für die Gewährung von Beihilfen für Maßnahmen zur 
Impfung gegen den Serotyp 8 des Virus der Blauzungenkrank
heit (BTV 8-Beihilferichtlinie) 

http://www.hamburg.de/contentblob/1371778/data/ 
beihilfe-blauzungenkrankheit.pdf 

Jogalap: Artikel 7 Absatz 1 Nummer 3 des Hamburgischen 
Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz vom 6. Februar 
2007 (HmbGVBl. S. 68) 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások: A 
BTV 8-irányelv (BTV 8-Beihilferichtlinie) szerint nyújtandó 
támogatásokra előirányzott költségvetés évente 6 000 EUR. 

A támogatás maximális intenzitása: Az oltóanyagok költsége
inek 100 %-a. 

A végrehajtás időpontja: A támogatási program Európai 
Bizottság általi közzétételétől 

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

A támogatás célja: A kéknyelvbetegség (8-as szerotípus) elleni 
küzdelem az 1857/2006/EK rendelet 10. cikke szerint 

Az érintett ágazat(ok): Mezőgazdasági termelők (kizárólag a 
Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizo
nyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítá
sáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági 
rendelet (általános csoportmentességi rendelet) (HL L 214., 
2008.8.9., 3. o.) I. melléklete szerinti kis- és középvállalkozá
sok), akik a kéknyelvbetegség 8-as szerotípusa általi fertőzésre 
fogékony állatot tartanak. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Behörde für Soziales, Familie 
Gesundheit und Verbraucherschutz 
Fachabteilung Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 
Billstraße 80 
20539 Hamburg 
DEUTSCHLAND 

Egyéb információk: —

HU C 189/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.12.

http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_AIDE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/307/18-les-aides-de-la-region.htm
http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_AIDE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/307/18-les-aides-de-la-region.htm
http://www.hamburg.de/contentblob/1371778/data/beihilfe-blauzungenkrankheit.pdf
http://www.hamburg.de/contentblob/1371778/data/beihilfe-blauzungenkrankheit.pdf


Támogatás sz.: XA 155/09 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Comunitat Valenciana 

Az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Asoci
ación empresarial de productores de porcino de la Comunidad 
Valenciana 

Jogalap: Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y 
Alimentación, por la que se concede una subvención nomina
tiva a la Asociación empresarial de productores de porcino de la 
Comunitat Valenciana (PROGAPORC C.V) 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások: 
12 000 EUR a 2009. évre 

A támogatás maximális intenzitása: a támogatható kiadások 
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. 

Az egyedi támogatás nyújtásának időtartama: 2009. január 
1-től 2013. december 31-ig 

A támogatás célja: A piaci szükségleteknek, valamint az élel
miszer-biztonsági, nyomon követhetőségi és környezetvédelmi 
kívánalmaknak megfelelő képzés, promóció és ismeretterjesztés 
a valenciai sertéstenyésztők körében (a 2006/1857/EK rendelet 
15. cikkével összhangban). 

Az érintett ágazatok: Sertéstenyésztők. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 
C/ Amadeo de Saboya, 2 
46010 Valencia 
ESPAÑA 

Internetcím: 

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/ 
progaporc09.pdf
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