
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 

(2010/C 60/05) 

Támogatás sz.: XA 244/09 

Tagállam: Ausztria 

Régió: Österreich 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: 

Sonderrichtlinie des Bundesministers für Land- und Forstwirts
chaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zur Förderung der Land
wirtschaft aus nationalen Mitteln 

Punkt 1 — Allgemeiner Teil 

Punkt 2.2 und 2.3 — Beratung und Bildung — Personal und 
Umsetzung 

Punkt 3 — Biologische Landwirtschaft (Bioverbände) 

Punkt 6 — Landtechnische Maßnahmen 

Punkt 7 — Pflanzenbau und Saatgutwirtschaft 

Punkt 8 — Integrierter Pflanzenschutz 

Punkt 9 — Garten-, Gemüse-, Obst- und Weinbau 

Punkt 10 — Qualitätsverbesserung in der Tierhaltung 

Jogalap: Landwirtschaftsgesetz 1992 

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 

2.2. és 2.3. pont – tanácsadás és képzés – munkaerő és megva
lósítás: évente előreláthatólag 10 200 000 EUR 

3. pont – bio-mezőgazdaság (bioszövetkezetek): évente előrelát
hatólag 1 400 000 EUR 

6. pont – mezőgazdasági műszaki intézkedések: évente előrelát
hatólag 6 300 000 EUR 

7. pont – növénytermesztés és vetőmag-gazdálkodás: évente 
előreláthatólag 200 000 EUR 

8. pont – integrált növényvédelem: évente előreláthatólag 
300 000 EUR 

9. pont – kertgazdálkodás, zöldség- és gyümölcstermesztés, 
szőlészet és borászat: évente előreláthatólag 125 000 EUR 

10. pont – az állattenyésztés színvonalának javítása: évente 
előreláthatólag 16 000 000 EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: 

2.2. és 2.3. pont – tanácsadás és képzés – munkaerő és megva
lósítás: Legfeljebb 80 %, illetve 100 % az 1857/2006/EK 
rendelet 15. cikke szerinti célokra. 

3. pont – bio-mezőgazdaság (bioszövetkezetek): Legfeljebb 70 % 
az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke szerinti célokra. 

6. pont – mezőgazdasági műszaki intézkedések: Legfeljebb 80 % 
az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke szerinti célokra. 

7. pont – növénytermesztés és vetőmag-gazdálkodás: Legfeljebb 
80 % az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke szerinti célokra. 

8. pont – integrált növényvédelem: Legfeljebb 80 % az 
1857/2006/EK rendelet 15. cikke szerinti célokra. 

9. pont – kertgazdálkodás, zöldség- és gyümölcstermesztés, 
szőlészet és borászat: Legfeljebb 80 % az 1857/2006/EK 
rendelet 15. cikke szerinti célokra. 

10. pont – az állattenyésztés színvonalának javítása: Legfeljebb 
70 % az 1857/2006/EK rendelet 16. cikke szerinti célokra. 
Legfeljebb 100 % az 1857/2006/EK rendelet 10. és 15. cikke 
szerinti célokra.
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Végrehajtás időpontja: 2010. január 1. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2010. január 1-től–2013. december 31-ig. 

A támogatás célja: 

Támogatási célok 

A külön rendelet intézkedései főként az alább felsorolt célok 
elérését szolgálják, értelmezésüket és alkalmazásukat e céloknak 
megfelelően kell végezni: 

1. a családi gazdaságokra épülő mezőgazdasági struktúra fenn
tartása és megőrzése a társadalmi, ökológiai és gazdasági 
elvárások figyelembevételével; 

2. a családi gazdaságokat üzemeltető családtagok és alkalmazot
taik képesítési szintjének javítása, főként a szakmai, gazdasági 
és ökológiai területeken, továbbá ehhez kötődően a szemé
lyes, szociális és kommunikációs képességek fejlesztése; 

3. ismeretek, készségek és eljárások, továbbá információk előál
lítása és terjesztése; 

4. a termelés intenzitását alacsony szinten tartó és az ökológiai 
elvárásokat különösen tiszteletben tartó mezőgazdasági 
termelési módozatok terjesztése; 

5. az állattenyésztés és a növénytermesztés színvonalának javí
tása; 

6. alternatív termelési formák és termékek bevezetése; 

7. a termelőeszközök felhasználásának optimalizálása; 

8. jobb alkalmazkodás a piaci igényekhez. 

A támogatás tárgya 

2.2. és 2.3. pont – tanácsadás és képzés – munkaerő és megva
lósítás: 

1. Tanácsadás tanácsadói szerződés alapján: 

tanácsadók alkalmazása a mezőgazdaságban és a mezőgaz
dasághoz közeli ágazatokban tevékenykedő személyek és 
családtagjaik tanácsadására és továbbképzésére, a mezőgaz
dasági törvény céljainak és a KAP-ra vonatkozó európai 
uniós normáknak (az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke) 
megfelelően. 

2. Mezőgazdasági tanintézmények oktatói: 

mezőgazdasági szakoktatók, illetve szakmai gyakorlattal 
rendelkező személyek alkalmazása a mezőgazdaságban tevé
kenykedő személyek oktatására és továbbképzésére (az 
1857/2006/EK rendelet 15. cikke). 

3. Tananyagok, taneszközök és oktatási segédeszközök előállí
tása és beszerzése tanácsadás, továbbképzés és ifjúsági 
rendezvények céljaira (az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke). 

4. Tanácsadási szolgáltatások és szakmai felnőttképzési rendez
vények előkészítése, végrehajtása és nyomon követése (az 
1857/2006/EK rendelet 15. cikke). 

5. Ifjúsági rendezvények, például továbbképzési és információs 
rendezvények, ifjúsági konferenciák, ifjúsági projektek, kiállí
tások, belföldi és szükség esetén külföldi tanulmányutak szer
vezése (az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke). 

6. A szakmai képzéshez kapcsolódó, a mezőgazdasági és erdé
szeti szakoktatási törvénynek megfelelő kurzusok, tanfo
lyamok és tanulmányutak szervezése (az 1857/2006/EK 
rendelet 15. cikke). 

7. Mezőgazdasági és erdészeti dolgozók szakmai továbbképzé
séhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása (az 
1857/2006/EK rendelet 15. cikke). 

3. pont – bio-mezőgazdaság (bioszövetkezetek): 

1. Tanácsadási szolgáltatások nyújtása, különösen egyéni és 
csoportos tanácsadás formájában (szemináriumok tartása, 
üzemlátogatás, tanácsadás anyagok rendelkezésre bocsátása 
stb.); az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke. 

2. Tájékoztatás és PR (az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke): 

— médiamunka (sajtóközlemények, sajtótájékoztatók), 

— kiadványok (újságok, brosúrák), 

— szakmai rendezvények és figyelemfelkeltő rendezvények, 

— olyan megoldások kialakítása, amelyek révén a 
fogyasztók a lehető leggyorsabban választ kapnak kérdé
seikre. 

3. Az 1. és 2. ponttal kapcsolatos szervezési költségek (az 
1857/2006/EK rendelet 15. cikke). 

6. pont – mezőgazdasági műszaki intézkedések: 

1. Mezőgazdasági műszaki oktatás és továbbképzés (az 
1857/2006/EK rendelet 15. cikke): 

— szakmai képzések mezőgazdasági munkagépek és 
műszaki berendezések kezelésével és karbantartásával 
kapcsolatban, továbbá munkaszervezési képzések, 
felhasználói szintű szakmai informatikai képzések, 
szakmai önállóságra nevelő tanfolyamok, 

— mezőgazdasági műszaki oktatóanyagok és oktatási se- 
gédeszközök, illetve a munkatechnológiai és műszaki 
újdonságokat bemutató tájékoztató anyagok előállítása 
és terjesztése.
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2. Egyéb mezőgazdasági tudományos intézmények, szakmai 
tájékoztatási, koordinációs és hálózatépítő szerepben (az 
1857/2006/EK rendelet 15. cikke): 

— rendezvények előkészítése és szervezése, illetve tudásépítő 
és tudásmegosztó rendezvényeken való részvétel, 

— szakmai ismeretek terjesztése közérthető formában (pl. 
köznyelvet használó brosúrákban vagy weboldalakon). 

7. pont – növénytermesztés és vetőmag-gazdálkodás: 

1. Szakmai és célorientált rendezvények a növénytermesztés és 
vetőmag-gazdálkodás területén, ha a 2007–2013 közötti 
osztrák vidékfejlesztési programból nem támogathatók (az 
1857/2006/EK rendelet 15. cikke). 

2. Növénytermesztés (az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke): 

— a szakmai tanácsadási anyagok létrehozását szolgáló vizs
gálatok és tanulmányok, 

— tudományos ismeretek terjesztése személyre szabott 
demonstrációkkal, új termelőeszközök, kultúrák és fajták 
bevezetés céljából, 

— tájékoztató anyagok, ideértve a tanítási és tanulási se- 
gédeszközöket is. 

3. Egészségmegőrző intézkedések a vetőmagállomány és a vető
magnövény-állomány tekintetében (az 1857/2006/EK 
rendelet 10. cikke). 

8. pont – integrált növényvédelem: 

1. Növényvédelmi intézkedések (az 1857/2006/EK rendelet 
10. cikke): 

— vírusos és hasonló megbetegedések, illetve hordozóik 
elleni küzdelem a vetőmag-szaporító és növénytermelő 
területeken, 

— fonálféreg-vizsgálat, különösen a burgonya-fonálféreg 
tekintetében, vetőmag-szaporító és növénytermelő terüle
teken, 

— küzdelem a kártevők előre nem látható, illetve járvány
szerű előfordulásai ellen, amelyek helyileg komoly 
terméskiesést és fertőzésveszélyt okozhatnak. 

2. Integrált növényvédelmi oktatás és továbbképzés (az 
1857/2006/EK rendelet 15. cikke): 

— szakmai és célorientált rendezvények az integrált növény
védelem területén, ha a 2007–2013 közötti osztrák 
vidékfejlesztési programból nem támogathatók, 

— szakmaspecifikus tananyagok és képzési anyagok előállí
tása és beszerzése, 

— a tananyagok létrehozásához szükséges vizsgálatok és 
tanulmányok; 

9. pont – kertgazdálkodás, zöldség- és gyümölcstermesztés, 
szőlészet és borászat: 

1. tudományos ismeretek terjesztése emberközeli demonstráci
ókkal, új termelőeszközök, kultúrák és fajták bevezetése 
céljából (az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke). 

2. szakmai napok, kurzusok, információs rendezvények, 
előadások, külön tanácsadások, bemutatók tartása, beleértve 
a szükséges tan- és segédeszközöket (az 1857/2006/EK 
rendelet 15. cikke). 

3. a vonatkozó oktatásra és továbbképzésre alkalmas személyek 
részvétele szakmai rendezvényeken és tanulmányutakon (az 
1857/2006/EK rendelet 15. cikke). 

10. pont – az állattenyésztés színvonalának javítása: 

1. Tenyésztés (az 1857/2006/EK rendelet 15. és 16. cikke): 

— tenyésztési programok kidolgozása, koordinálása, végre
hajtása vagy a végrehajtásban való részvétel (törzsköny
vezés, teljesítményvizsgálat és tenyészállat-minősítés, a 
teljesítményadatok kiértékelése és tenyészértékbecslés, az 
eredmények közzététele), 

— tenyésztéssel kapcsolatos tájékoztatás, 

— tenyésztői érdemek elismerése; tenyésztésre összponto
sító ausztriai rendezvények és konferenciák szervezése; 

2. Kiállítások és bemutatók (az 1857/2006/EK rendelet 
15. cikke): 

— állatbemutatók szervezése és látogatása, részvétel külföldi 
vásárokon (osztrák tenyészállatok bemutatásával), 

— bemutatók és egyéb intézkedések, melyek célja a tenyész
állomány-értékesítés kiépítését és fenntartását szolgáló 
harmadik országbeli projektek előkészítése és kivitelezése.
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3. Régiók feletti együttműködés (az 1857/2006/EK rendelet 
15. cikke): 

— a termelői szervezetek egész Ausztriára kiterjedő egyesü
léseinek koordinációs feladatai, beleértve a mezőgazda
sági termelés minőség- és hatékonyságjavítására vonat
kozó, régiók feletti információterjesztést, 

— tanulmányok és koncepciók kidolgozása, 

— ausztriai rendezvények és konferenciák szervezése; 

4. Veszélyeztetett őshonos haszonállatfajták és tenyészvonalak 
megőrzését és fenntartását szolgáló génmegőrző programok 
kidolgozása, koordinálása, végrehajtása vagy a végrehajtásban 
való részvétel, ideértve a támogató intézkedéseket is (külö
nösen szemináriumok és rendezvények szervezése, a tartós 
hasznosítási lehetőségek vonatkozásában az érintett fajták 
különleges tulajdonságainak összegyűjtése és bemutatása); 
(az 1857/2006/EK rendelet 15. és 16. cikke). 

5. Állatbetegségek elleni küzdelem, különösen ellenőrző vizs
gálatok, valamint megelőző és tanácsadó intézkedések révén, 
beleértve a szükséges figyelmeztető rendszereket (az 
1857/2006/EK rendelet 10. cikke). 

Érintett ágazat(ok): A mezőgazdaság minden ágazata. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft 
Stubenring 1 
1012 Wien 
ÖSTERREICH 

Internetcím: 

http://www.landnet.at/filemanager/download/53356/ 

Egyéb információ: 

A támogatásnak objektív módon meghatározott feltételek 
mellett elérhetőnek kell lennie az érintett területen működő 
valamennyi jogosult számára. 

A támogatás nem tartalmaz a termelőknek adott közvetlen 
pénzbeli kifizetéseket. 

Támogatás sz.: XA 250/09 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Andalúzia Autonóm Közösség 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: ayudas para constitución 
y puesta en marcha de Consejos Reguladores, fomento de la 
producción de productos agrícolas de calidad y asistencia 
técnica al sector agrario 

Jogalap: Proyecto de Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas para constitución y 
puesta en marcha de Consejos Reguladores, fomento de la 
producción de productos agrícolas de calidad y asistencia 
técnica al sector agrario, y se efectúa su convocatoria para el 
año 2009 

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 2 000 000 EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 

A fent említett rendelettervezettel összhangban a támogatás 
összege az alábbiak szerint alakul: 

1. Indulási támogatások: 

5 éves tartamra, 400 000 EUR összeghatárig. 

2. Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző 
támogatás: 

A támogatás maximális intenzitása – az iránymutatásban 
megadott 100 %-tól eltérően – legfeljebb 60 %-os, 
100 000 EUR összeghatárig. 

3. Technikai segítségnyújtás: 

A támogatás maximális intenzitása – az iránymutatásban 
megadott 100 %-tól eltérően – legfeljebb 60 %-os, 
100 000 EUR összeghatárig. 

Végrehajtás időpontja: Attól a naptól kezdődően, hogy az 
Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgató
ságának internetes oldalain közzétették az 1857/2006/EK 
rendeletben előírt mentességi kérelem jegyzékszámát. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 

Támogatási időszak: 2009–2013 

Kifizetés: 2014-ig 

A támogatás célja: 

Termelői csoportoknak nyújtott támogatás. Az 1857/2006/EK 
rendelet 9. cikke szerint. Minőségi mezőgazdasági termékek 
előállítását ösztönző támogatás. Az 1857/2006/EK rendelet 
14. cikke szerint. Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban. 
Az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke szerint. 

1. Szabályozói tanácsok létrehozásával és működésével össze
függő támogatások alapszabályainak megállapítása, minőségi 
mezőgazdasági termékek előállításának ösztönzése és tech
nikai segítségnyújtás az agrárszektorban.
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2. Az alábbi költségek minősülnek támogathatónak: 

1. Szabályozói tanácsok létrehozásával és működésével 
összefüggő kiadások, a következők szerint: 

a) irodabérlet 

b) irodai eszközök beszerzése 

c) egy titkári és/vagy technikusi poszt éves költsége 

d) egy adminisztrátori poszt éves költsége 

e) külső vállalkozások megbízásával igénybe vett köny
velői, jogi és munkaügyi tanácsadás éves költségei 

2. Minőségi mezőgazdasági termékek előállításának ösztön
zésével összefüggő kiadások, az alábbiak szerint: 

a) piackutatási tevékenységek költségei, valamint az 
oltalom alatt álló földrajzi jelzések és eredetmegjelö
lések iránti kérelmek elkészítésével kapcsolatos költ
ségek 

b) minőségbiztosítási rendszerek bevezetésével kapcso
latos költségek 

c) a minőségbiztosítási rendszerek és módszerek alkalma
zása érdekében végzett személyzeti képzés költségei 

d) elismert tanúsító szervek által minőségbiztosítási rend
szerek előzetes tanúsításáért kivetett díjakkal kapcso
latos költségek. 

3. Az agrárszektorban végzett technikai segítségnyújtással 
összefüggő kiadások, az alábbiak szerint: 

a) mezőgazdasági termelők oktatásával kapcsolatban a 
képzési programok szervezési költségei, valamint a 
résztvevők utazási és ellátási költségei. 

b) a harmadik felek által nyújtott olyan tanácsadási szol
gáltatások díjai, amelyek nem minősülnek folyamatos 
vagy időről időre ismétlődő tevékenységnek és nem 
kapcsolódnak a vállalkozás olyan szokásos működési 
kiadásaihoz, mint például a rendszeres adó-tanácsadási 
és jogi szolgáltatások vagy a reklámtevékenység költ
ségei 

c) a vállalkozások között a versenyekkel, kiállításokkal és 
vásárokkal kapcsolatos tapasztalatokat megosztó 
fórumok megszervezése és az ezeken való részvétel 
tekintetében: részvételi díjak, utazási költségek, kiadvá
nyokkal kapcsolatos költségek, a kiállítási helyiségek 
bérleti díja, a versenyek keretében megítélt jelképes 
díjak (díjanként és díjazottanként legfeljebb 250 EUR) 

d) kiadványok, például katalógusok, illetve az adott 
terület vagy egy adott termék termelőire vonatkozó 

tényszerű információkat bemutató weboldal, feltéve 
hogy ezek az információk és ismertetések pártatlanok 
és az érintett összes termelő egyenlő esélyeket kap a 
kiadványban való megjelenésre. 

Érintett ágazat(ok): 

A támogatás kedvezményezettjei – az alapszabályuk közzétételét 
követően és a nemzeti oltalom átmeneti időszakában – minő
ségmegjelöléssel foglalkozó szabályozó tanácsok lehetnek. 

Mindamellett a minőségi mezőgazdasági termékek előállítását 
ösztönző támogatás és az agrárszektor számára biztosított tech
nikai segítségnyújtás vonatkozásában a kérelmezőknek – azaz a 
szabályozó tanácsoknak – gondoskodniuk kell róla, hogy a 
támogatásban kizárólag mezőgazdasági termékek elsődleges 
előállításával foglalkozó kis- és közepes méretű mezőgazdasági 
üzemek részesüljenek. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Consejería de Agricultura y Pesca (Dirección General de Indust
rias y Calidad Agroalimentaria) 
C/ Tabladilla s/n 
Edificio 8. Planta baja 
41071 Sevilla 
ESPAÑA 

Internetcím: 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/ 
opencms/portal/DGIndustrias/DESARROLLO_ 
ORDENES?entrada=tematica&tematica=360 

Egyéb információ: Sevilla, 2009. október 21. 

Támogatás sz.: XA 252/09 

Tagállam: Szlovák Köztársaság 

Régió: A Szlovák Köztársaság valamennyi régiója (Pozsony, 
Nyugat-Szlovákia, Közép-Szlovákia és Kelet-Szlovákia) 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Schéma štátnej pomoci 
na úhradu strát na hospodárskych zvieratách v dôsledku naria
dených veterinárnych opatrení 

Jogalap: 

A támogatás odaítélésének jogalapja: 

— a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek 
előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyúj
tott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 
70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 1857/2006/EK 
bizottsági rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) 
10. cikkének (2)–(8) bekezdése,
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— § 10 nariadenia vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných 
opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších pred
pisov (ďalej len „nariadenie vlády č. 264/2009 Z. z.”), 

— § 45 zákona č. 39/2007 Z. z. z 12. decembra 2006 
o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 299/2009 
Z. z. (ďalej len „zákon č. 299/2009 Z. z.”), 

— zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskor 
ších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci”). 

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 

A támogatási program végrehajtására szánt költségvetés megte
kinthető a támogatást nyújtó hatóság honlapján: http://www. 
land.gov.sk 

A támogatási program keretében 2009-ben tervezett kiadás 
összege: 1 000 000 EUR. 

A támogatási program keretében 2010-től tervezett éves kiadás: 
1 000 000 EUR. 

A támogatási program keretében a jogszabályi előírások követ
keztében elvesztett haszonállatok és termékek értékének ellen
tételezésére 2009 és 2013 között nyújtandó támogatások teljes 
összege: 5 000 000 EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: 

Kiszámításának módja a következő: 

a) A leölt állatok leöléskori piaci értékének összege a 264/2009 
kormányrendelet 12. cikkének megfelelően, de az összegből 
levonva a biztosítások révén befolyt összegeket. 

b) A megsemmisített méhkasok piaci értékének összege a 
264/2009 kormányrendelet 12. cikkének megfelelően, de 
az összegből levonva a biztosítások révén befolyt összegeket. 

A támogatás teljes összege nem haladhatja meg a megállapított 
veszteség 100 %-át. 

Naptári évenként és mezőgazdasági termelőnként legfeljebb 
200 000 EUR értékű támogatás nyújtható. 

Végrehajtás időpontja: 

a) A támogatási program azon a napon lép hatálya, amikor a 
mentesség iránti kérelemhez azonosító számot rendelnek, és 
az összefoglaló információkat közzéteszik az Európai 
Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága 
és a minisztérium honlapján: http://www.mpsr.sk 

b) A program módosításait írásos függelékben kell jelezni. A 
nem formai vagy adminisztratív jellegű módosításokat az 
Európai Bizottságnak összefoglaló információk formájában 
kell eljuttatni, ezek a módosítások a Mezőgazdasági és Vidék
fejlesztési Főigazgatóság internetes oldalán történő kihirdeté
süket követően lépnek hatályba. 

c) A program B. pontjában szereplő európai jogszabályokban 
vagy bármely más kapcsolódó jogszabályban bekövetkező 
változásnak a hatálybalépését követő 6 hónapon belül meg 
kell jelennie a programban. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 

A támogatási program 2013. december 31-ig fut. 

A támogatás iránti kérelmek benyújtásának határideje 2013. 
december 31. 

A kérelmek elbírálásának határideje is 2013. december 31. 

A támogatás célja: A támogatás célja az elsődleges mezőgaz
dasági tevékenységhez kapcsolódó kockázatkezelés támogatása, 
valamint a haszonállatok tartóinál az elrendelt állategészségügyi 
intézkedések következtében felmerült veszteségek ellentétele
zése. 

Érintett ágazat(ok): 

A. Mezőgazdaság, erdészet és halászat (a gazdasági tevékeny
ségek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszere szerint) 

A1. ágazat: Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás 
és kapcsolódó szolgáltatások, 

az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági 
termékek elsődleges előállítása. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

A támogatást nyújtó hatóság: 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR (a továbbiakban: miniszté
rium) 
Dobrovičova 12 
812 66 Bratislava 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

Tel. +421 259266111 
Internetcím: http://www.land.gov.sk, Dotácie 

A minisztérium hatáskörét a kormányzati tevékenységek és a 
központi közigazgatási tevékenységek szervezéséről szóló 
575/2001. tv. határozza meg.
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A támogatási programot végrehajtó hatóság: 

Pôdohospodárska platobná agentúra (a továbbiakban: kifizető 
ügynökség) 
Dobrovičova 12 
815 26 Bratislava 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

Tel. +421 259266111 
Internetcím: http://www.apa.sk, Sekcia štátnej pomoci 

A kifizető ügynökség a minisztérium szervezeti egysége, 2003. 
december 1-jén a mezőgazdasági kifizető ügynökségről és a 
mezőgazdasági tevékenységek és a kereskedelem támogatásáról, 
valamint egyes törvények végrehajtásának módosításáról szóló 
473/2003. tv. hozta létre. A mezőgazdasági ágazatban működ
tetett támogatási mechanizmusok adminisztrációs feladatait látja 
el. 

Internetcím: 

http://www.land.gov.sk, Dotácie 

http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=161&id=1918 

Egyéb információ: 

A támogatási program célja a mezőgazdasági termékek elsőd
leges előállításával foglalkozó, Szlovákiában letelepedett állat
tartó kis- és középvállalkozók azon veszteségeinek ellentétele
zése, amelyek a szlovák állami állategészségügyi és élelmiszer
biztonsági szolgálat által elrendelt intézkedések következtében 
merültek fel. 

A támogatást valamely betegség megelőzésére, az ellene való 
védekezésre vagy a felszámolására irányuló közösségi, nemzeti 
vagy regionális szintű állami program keretében lehet nyújtani. 
E betegségeket, valamint az ellenük hozandó intézkedéseket az 
ilyen program (egyéni vagy nemzeti betegségmegelőzési és 
-felszámolási progam) konkrétan felsorolja. 

A támogatást a haszonállattartóknak egyszeri ellentételező kész
pénztámogatás formájában nyújtják. 

Támogatható költség azon állatok értéke, amelyeket betegség 
miatt vagy megelőzési céllal pusztítottak el. 

Támogatás a haszonállattartók által 2009. október 1. után 
elszenvedett veszteségek ellentételezésére nyújtható. 

Jóváhagyta: Ing. Alexander ČARNÝ 
riaditeľ odboru štátnej pomoci a národných podpôr 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 

Támogatás sz.: XA 253/09 

Tagállam: Olaszország 

Régió: — 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Aiuti al settore apistico 

Jogalap: 

Legge 24 dicembre 2004, n. 313. 

D.M. 20026 del 10 gennaio 2007 

D.M. 25055 del 29 ottobre 2009 

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 

Egyszeri támogatásról van szó. A program keretében tervezett 
éves kiadás 1 200 000 EUR, az alábbi bontásban: 

1. Környezetvédelmi és élelmezési problémák: 300 000 EUR 

2. Méhbetegségek elleni küzdelem: 300 000 EUR 

3. Piaci és termelési tendenciák: 300 000 EUR 

4. Az Apis mellifera ligustica e sicula védelme: 300 000 EUR 

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás maximális 
intenzitása 99 %, kivéve az állattenyésztési ágazatnak nyújtott 
támogatásokat (az állomány genetikai minőségének megálla
pítása érdekében elvégzett vizsgálatok), amelyek esetében a 
támogatás intenzitása – az 1857/2006/EK rendelet 
16. cikkének megfelelően – 70 %. 

Végrehajtás időpontja: A támogatási program attól az 
időponttól kezdődően lép hatályba, hogy a Bizottság Mezőgaz
dasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának honlapján közzéte
szik a mentességi kérelem azonosító számát. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: A támogatások 2009 és 2013 között nyújthatók.
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A támogatás célja: Az országos szintű egyesülési formák 
számára nyújtható támogatás a következő kategóriákban: minő
ségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző támogatás 
(az 1857/2006/EK rendelet 14. cikke), technikai segítségnyújtás 
(az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke) és az állattenyésztési 
ágazatnak nyújtott támogatás (az 1857/2006/EK rendelet 
16. cikke). 

Érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat, 
és különösen a méhészeti ágazat. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale 
Via XX Settembre 20 
00187 Roma RM 
ITALIA 

Internetcím: 

http://www.politicheagricole.it/ConcorsiGare/default 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 255/09 

Tagállam: Szlovák Köztársaság 

Régió: A Szlovák Köztársaság valamennyi régiója (Pozsony, 
Nyugat-Szlovákia, Közép-Szlovákia és Kelet-Szlovákia) 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Schéma štátnej pomoci 
na eradikáciu a prevenciu ochorení zvierat v znení dodatku č. 1. 

Jogalap: 

A támogatás nyújtásának jogalapja: 

— zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskor 
ších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci”), 

— § 28 nariadenia vlády SR č. 264/2009 Z. z. zo 17. júna 
2009 o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády č. 
264/2009 Z. z.”), 

— a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek 
előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyúj
tott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 
70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 1857/2006/EK 

bizottsági rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) 
10. cikkének (1) és (3)–(8) bekezdése, 

— § 10 ods. 3, 4 a 5, § 46 zákona č. 39/2007 Z. z. 
o veterinárnej starostlivosti, ktorý sa mení a dopĺňa 
zákonom č. 299/2009 Z. z. (ďalej len „zákon č. 39/2007 
Z. z.”), 

— § 4 ods. 4, § 8 ods. 2, § 8a) a § 21 až 23 zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
č. 523/2004 Z. z.”). 

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 

A támogatási program végrehajtására szánt költségvetés megte
kinthető a támogatást nyújtó hatóság honlapján: http://www. 
land.gov.sk 

A támogatási program keretében 2009-ben tervezett kiadás 
összege legfeljebb: 6 638 784 EUR. 

A támogatási program keretében 2010-től tervezett éves kiadás 
legfeljebb: 6 638 784 EUR. 

Az állatbetegségek felszámolására és megelőzésére 2009 és 
2013 között nyújtandó támogatások teljes összege legfeljebb: 
33 193 920 EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: Az állattenyésztőknek nyúj
tott támogatás bruttó összege nem haladhatja meg a támogat
ható költségek 100 %-át. 

Végrehajtás időpontja: A támogatási program azon a napon 
lép életbe, amikor az összefoglaló adatokat közzéteszik a Mező
gazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság internetes oldalán. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 

2013. december 31-ig 

Kérelmek az állat-egészségügyi megelőzési és védekezési 
program kihirdetéséig, vagyis 2013. december 31-ig nyújthatók 
be. 

A támogatások odaítéléséről a program végéig, legkésőbb 2013. 
december 31-ig kell dönteni, vagy ahogyan az állami állat-egész
ségügyi és védekezési program, illetve a vonatkozó pénzügyi év 
betegség-felszámolási programja rendelkezik.
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A támogatás célja: 

A támogatás nyújtásának célja a kis- és középvállalkozók segí
tése az állatbetegségek felszámolására és megelőzésére vonat
kozó éves program végrehajtásában, nevezetesen a támogatható 
költségek térítése révén. 

Alapjául 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 (a továbbiakban: bizottsági rendelet) 
10. cikkének (1) és (3)–(8) bekezdése szolgál. 

A program keretében támogatható költségek azon szolgálta
tások és áruk díjai, amelyeket a szlovák állami állat-egészségügyi 
és élelmiszerügyi hivatal (ŠVPS SR) nyújt az állattenyésztőknek 
hivatali állatorvosok vagy magán állatorvosok révén az adott 
pénzügyi vagy költségvetési év állat-egészségügyi megelőzési és 
védekezési programja és állatbetegség-felszámolási programja 
keretében. 

Csak az állat-egészségügyi megelőzési és védekezési és az állat
betegségek felszámolására irányuló szlovák állami programok 
keretében felmerült szolgáltatások és áruk költségei támogat
hatók. 

Érintett ágazat(ok): 

A Mezőgazdaság, erdészet és halászat (a gazdasági tevékeny
ségek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszere szerint) 

A1. ágazat: Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás 
és kapcsolódó szolgáltatások 

1.6. alágazat: Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás 

01.62. szakágazat: Állattenyésztési szolgáltatás 

01.62.0. Állattenyésztési szolgáltatás 

Az idetartozó elsődleges mezőgazdasági tevékenységek: szarvas
marha-, sertés-, juh-, kecske-, baromfi- és lótartás, az EK-Szer
ződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsőd
leges előállítása. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

A támogatást nyújtó hatóság: 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR (a továbbiakban: miniszté
rium) 
Dobrovičova 12 
812 66 Bratislava 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

Tel. +421 259266111 
Internetes oldal: http://www.land.gov.sk, Dotácie 

A támogatási programot végrehajtó hatóság: 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (a 
továbiakban: ŠVPS SR) 
Botanická 17 
842 13 Bratislava 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

Tel. +421 260257212 
Internetes oldal: http://www.svps.sk 

Internetcím: 

http://www.land.gov.sk, Dotácie 

http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=161&id=1937 

Egyéb információ: 

Az állami támogatást támogatott szolgáltatások és áruk formá
jában nyújtják az ŠVPS SR révén. 

A minisztérium költségvetési előirányzatai fedezik az általa 
felügyelt szolgálatoknál, köztük az ŠVPS SR-nél az adott 
évben felmerült kötelező kiadásokat. 

Az ŠVPS SR-nél tervezett kiadásokat a 08W Potravinová 
bezpečnosť, zdravie a ochrana zvierat a rastlín (élelmiszerbiz
tonság, állat- és növényegészség és -védelem) költségvetési 
előirányzat tartalmazza, ami az állami állat-egészségügyi 
megelőzési és védekezési program és a betegségek felszámolá
sára irányuló program végrehajtását fedezi. E források az ŠVPS 
SR és az annak alárendelt regionális és helyi állat-egészségügyi 
és élelmiszerbiztonsági szolgálatok (RVPS SR és KVPS SR) 
szokásos igazgatási és beruházási költségeinek fedezésére szol
gálnak. A KVPS SR és az RVPS SR költségvetését az ŠVPS SR 
állítja össze és szükség szerint ki is igazítja. A 291/2002. tv.-nek 
megfelelően az ŠVPS SR és alárendelt szervezetei, a KVSP SR és 
az RVPS SR is kizárólag az állami kincstáron keresztül hajtják 
végre költségvetésüket.
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Az állami állatbetegség-megelőzési és védekezési támogatási 
program alapján támogatásra jogosító betegségeket, intézkedé
seket és vizsgálatokat az ŠVPS SR állapítja meg az adott pénz
ügyi vagy költségvetési évre vonatkozó állatbetegség-megelőzési 
és -védekezési program alapján, ami a hivatalos lapban minden 
év elején közzétételre kerül. 

Az ŠVPS SR által meghatározott feltételekkel az RVPS szerző
déseket köt a szlovák állatorvosi kamara által elismert (magán- 
praxist folytató) szlovák állatorvosokkal. A szükséges szolgálta
tások nyújtását követően ezek az állatorvosok havonta egyszer 
elküldik számláikat a megfelelő RVPS hivatalba. A számlákat a 
keletkezésüket követő hónap végéig kell benyújtani. 

A számlák mellett be kell nyújtani az elvégzett beavatkozások 
részletes leírását, az útiköltség-igazolást és adott esetben 
a vásárolt eszközök számláinak másolatát. A számlákat csak 
az után térítik, hogy azokat az illetékes RVPS hivatal munka
társai technikai szempontból, eredetiség és helytállóság szem
pontjából ellenőrizték. 

Az oltóanyagok vásárlására vonatkozó állami támogatási 
program keretében az ŠVPS SR nyílt pályázati eljárás útján 
szerzi be az oltóanyagot, majd azt a magán állatorvosok 
juttatják el az állattenyésztőkhöz. 

Az állami támogatásra jogosult laboratóriumi vizsgálatokat csak 
az állami állatorvosi és élelmiszerügyi hivatal és a zólyomi 
állami állat-egészségügyi hivatal végezheti el a megfelelő RVPS 
hivatal felkérésére. A vizsgálatok elvégzését követően a hivatal 
a megfelelő RVPS-nek tételes jegyzéket küld az elvégzett labo
ratóriumi vizsgálatok költségéről. A számlák kifizetésére a 
minisztérium számára biztosított költségvetésből csak az után 
kerülhet sor, hogy a megfelelő RVPS munkatársai technikai 
szempontból, eredetiség és helytállóság szempontjából ellen 
őrizték azokat. 

100 %-os támogatásban részesíthető műveletek: 

a) vakcinák; 

b) egyéb gyógyszerkészítmények; 

c) vakcinák beadása; 

d) egyéb gyógyszerkészítmények beadása; 

e) betegségek szűrése, minták elemzése; 

f) mintavétel; 

g) levett minták elemzése; 

h) betegséget terjesztő vagy vélhetően terjesztő állatok leölése; 

i) a készenléti tervekben és az országos betegségfelszámolási 
tervekben szereplő betegségmegelőzési és -felszámolási intéz
kedések. 

A támogatások az országos készenléti tervvel vagy az országos 
betegségfelszámolási programmal összhangban nyújthatók. 

Jóváhagyta: Ing. Alexander ČARNÝ 
riaditeľ odboru štátnej pomoci a národných podpôr 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
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