
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 támogatásról 

(2010/C 90/07) 

Támogatás sz.: XA 261/09 

Tagállam: Bulgária 

Régió: — 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Помощ за насърчаване 
производството и използването на висококачествени семена 

Jogalap: 

1. Чл. 12, ал. 1, т. 2 и т. 5 и ал. 2, т. 1, буква „а“ от Закона за 
подпомагане на земеделските производители; 

2. Az 1857/2006/EK rendelet 14. cikke (2) bekezdésének d) 
pontja. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: A támogatási program végrehajtásának időszakára 
meghatározott maximális összköltségvetés 5 771 519 BGN. 

A program maximális éves költségvetése a következők szerint 
alakul 

a 2010. évben: 1 352 345 BGN, 

a 2011. évben: 1 412 785 BGN, 

a 2012. évben: 1 472 047 BGN, 

a 2013. évben: 1 534 342 BGN. 

Maximális támogatási intenzitás: 

Az 1857/2006/EK rendelet 14. cikke (2) bekezdésének d) 
pontja alapján – az elszámolható költségek 100 %-a a követ
kező szolgáltatások esetében: 

— a vetőmag-szaporítás szántóföldi ellenőrzése, 

— címkekiadás, 

— mintavétel a minősítésre szánt vetőmagtételekből, 

— a vetőmagminták laboratóriumi vizsgálata növénykultúra- 
csoportok szerint, 

— a vetőmagtételek utólagos ellenőrzése. 

Végrehajtás időpontja: 2010. január 1. 

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

A támogatás célja: Támogatás nyújtása kkv-k részére a gabo
nafélék, az olajnövények, a takarmánynövények, az ipari növé
nyek és a burgonya termesztésére szánt kiváló minőségű vető
magok termelésének és használatának előmozdítása érdekében. 

Érintett ágazat(ok): Növénytermesztés – gabonafélék, olajnövé
nyek, takarmánynövények, ipari növények és burgonya vető
magjainak termelése. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Darzhaven fond „Zemedelie“ 
bul. Tsar Boris III 136 
1618 Sofia 
BULGARIA 

Internetcím: 

http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/shemi_durjavni_ 
pomoshti_reglament_1857_2006/ 

Egyéb információ: 

A támogatás támogatott szolgáltatások formájában vehető 
igénybe. Az érintett szolgáltatásokat a fajtavizsgálattal, a szán
tóföldi ellenőrzéssel és a vetőmag-ellenőrzéssel foglalkozó 
bolgár végrehajtó ügynökség (Izpalnitelna agentsiya po sortoiz
pitvane, aprobatsiya i semekontrol, IASAS) nyújtja, amelyen 
keresztül a földművelés- és élelmiszerügyi miniszter a vetőma
gokról és szaporítóanyagokról szóló törvénynek megfelelően és 
az 1857/2006/EK rendelet 14. cikkének (5) bekezdésével össz
hangban ellenőrzést gyakorol a vetőmagtermelés felett. E támo
gatás nem foglalhat magában mezőgazdasági termelők számára 
teljesített közvetlen kifizetéseket. 

Az 1857/2006/EK rendelet 14. cikkének (6) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően a támogatás objektív módon meghatá
rozott feltételek mellett elérhető az érintett területen működő 
valamennyi jogosult számára. Nem nyújtható visszamenőlegesen 
támogatás olyan tevékenységhez, amelyet a kedvezményezett 
már elvégzett. 

A támogatás a fent említett, a vetőmagokról és szaporítóanya
gokról szóló törvényben és a kapcsolódó szabályozásokban 
meghatározott kötelező ellenőrzési intézkedések végrehajtásával 
összefüggésben nyújtott szolgáltatások díjainak 100 %-át fedezi. 

Támogatás sz.: XA 264/09 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Castilla y León (provincia de Salamanca) 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: subvenciones dirigidas a 
asociaciones y cooperativas de ganaderos para la financiación de 
sistemas de control lechero, anualidad 2010.
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Jogalap: Proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de 
subvenciones dirigidas a asociaciones y cooperativas de gana
deros para la financiación de sistemas de control lechero, anua
lidad 2010. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: A támogatás keretében a 2010. évre tervezett éves 
kiadások összege 20 500 EUR (húszezer-ötszáz EUR), amelyből 
összesen 12 000 EUR (tizenkétezer EUR) a szövetkezetek, 
összesen 8 500 EUR (nyolcezer-ötszáz EUR) a szövetségek 
számára van fenntartva. 

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás összege nem 
haladhatja meg a támogatható költségek 50 %-át, és a kérel
mező szövetkezetek összesen legfeljebb 12 000 EUR, a kérel
mező szövetségek összesen legfeljebb 8 500 EUR összegű támo
gatásban részesülhetnek. 

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: 2010. december 31-ig. 

A támogatás célja:: 

A támogatás célja a salamancai állatállomány genetikai minő
sége fenntartásának és javításának ösztönzése a tejtermelés 
céljára igénybe vehető szarvasmarha-, juh- és kecskeállomány 
genetikai minőségének és tejének ellenőrzésén keresztül, amiről 
a Salamanca tartományban működő állattartói szövetségek és 
állattartó szövetkezetek gondoskodnak. 

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 
16. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. 

Támogatható költségnek mind az állattartói szövetségek, mind 
az állattartó szövetkezetek esetében azok a működési költségek 
minősülnek, amelyek minden kétséget kizáróan közvetlenül 
kapcsolódnak a támogatott tevékenységhez (technikai segítség
nyújtás az állatállomány genetikai minőségének vagy termelé
kenységének meghatározására irányuló programok végrehajtá
sához), és céljuk: 

— a harmadik felek által az állatállomány genetikai minő
ségének vagy termelékenységének meghatározása céljából 
elvégzett vizsgálatok költségeinek fedezése. 

— Nem minősülnek támogatható költségnek a közvetett adók, 
ha adó-visszatérítés vagy adókompenzáció hatálya alá 
tartoznak. 

Érintett ágazat(ok): Állattenyésztés. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Excma. Diputación Provincial de Salamanca 
C/ Felipe Espino, 1 
37002 Salamanca 
ESPAÑA 

Internetcím: 

http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2010/ 
ControlLechero.pdf 

Egyéb információ: 

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 rendelet 16. cikke (1) bekezdésének 
b) pontjában a támogatás összegére előírt korlátozásoknak (a 
támogatás az elvégzett vizsgálatok költségeinek legfeljebb 
70 %-át fedezheti). 

A támogatás kedvezményezettjeinek teljesíteniük kell a rendelet 
16. cikke (1) bekezdésének b) pontjában foglalt követelmé
nyeket, a támogatás tehát nem vehető igénybe a tej minő
ségének rendszeres ellenőrzése céljára. 

Támogatás sz.: XA 279/09 

Tagállam: Franciaország 

Régió: Département de la Seine-Maritime 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Aides à la réalisation de 
diagnostics énergétiques «Planète» dans les exploitations agri
coles (Seine-Maritime) 

Jogalap: 

Article L1511-2 du Code général des collectivités territoriales 

Articles L3231-2 et 3232-1 du Code général des collectivités 
territoriales 

Délibération du Conseil général du 31 mars 2009 relatif à la 
politique agricole départementale, période 2009-2012. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: évi 30 000 EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: 100 % a 200 EUR-s felső 
határon belül. 

Végrehajtás időpontja: Attól a naptól kezdve, amelyen a 
mentesítési kérelem nyilvántartási számát a Bizottság Mezőgaz
dasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának honlapján közzéte
szik.
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A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: A 2009–2012-es időszak. 

A támogatás célja: 

Az intézkedés célja az, hogy a mezőgazdasági termelők a 
közvetlen vagy közvetett energiafogyasztás tekintetében megis
merjék gazdaságuk erős és gyenge pontjait. Ez az állapotfel
mérés előfeltétele az esetleges beruházások végrehajtásának, 
illetve a gazdaságot érintő korrekciós megoldások keresésének. 

A támogatások odaítélésére az sz. 1857/2006/EK rendelet 
15. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően kerül sor. 

Érintett ágazat(ok): A mezőgazdasági ágazat egésze (kkv-k). 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Monsieur le Président du département de Seine-Maritime 
Quai Jean Moulin 
76101 Rouen Cedex 1 
FRANCE 

Internetcím: 

http://www.seinemaritime.net/guidedesaides/medias/File/aide-a- 
la-realisation-de-diagnostic-energetique-planete-dans-les- 
exploitations-agricoles-+-formulaire-t2.pdf 

Egyéb információ: —
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