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Tagállam Spanyolország 

Régió Andalucía 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Ayudas destinadas a la reconversión des plantaciones de determinados 
cítricos 

Jogalap Orden del 2 enero de la Consejeria de Agricultura y Pesca por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a 
la reconversión de plantaciones de determinados cítricos, prevista en el 
Real decreto 1799/2008, de 3 de octubre, y se efectúa convocatoria para 
el año 2009. 
REAL DECRETO 1799/2008, de 3 de noviembre, por el que se estab
lecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la 
reconversión de plantaciones de determinados cítricos 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Beruházások támogatása 

Támogatás formája Közvetlen támogatás 

Költségvetés Teljes összeg: 8 370 000 EUR 

Támogatás intenzitása — a kedvezőtlen helyzetű területek, illetve az 1698/2005/EK rendelet 
36. cikke a) pontjának i., ii. és iii. alpontjában meghatározott és a 
tagállamok által az említett rendelet 50. és 94. cikkével összhangban 
kijelölt területek esetében a támogatható beruházások költségeinek 
50 %-a, 

— egyéb régiókban a támogatható beruházások költségeinek 40 %-a, 
— a támogatható beruházások 60 %-ára a kedvezőtlen adottságú terü

letek, vagy az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontja i., ii. és iii. 
alpontjában említett területek esetében, amelyeket a tagállamok az 
említett rendelet 50. és 94. cikkével összhangban jelöltek ki, 50 %-ra 
fiatal mezőgazdasági termelő által a tevékenységének megkezdését 
követő öt éven belül végrehajtott beruházás esetén. 

Időtartam 2010–2013 

Gazdasági ágazat Mezőgazdasági ágazat 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Junta de Andalucía 
Plaza de la Contratación, 3 
41071 Sevilla 
Andalucía 
ESPAÑA 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm

HU C 46/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.2.24.

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm

