
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 94/10) 

Támogatás sz.: XA 285/09 

Tagállam: France 

Régió: Auvergne 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Assistance technique 
dans le cadre de la reprise des exploitations (région Auvergne) 

Jogalap: 

Délibération du Conseil régional n o 09 — 21 89 des 22 et 
23 juin 2009. 

Articles L1511-2, L3231-2 et 3232-1 du Code général des 
collectivités territoriales 

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

500 000 EUR 

Feltéve, hogy az éves költségvetési kereteket megszavazzák. 

Maximális támogatási intenzitás: 

40 % 

Az intervenció a következőkből áll: 

— Problémafeltárás és tanácsadás a projektnek a mezőgazda
sági tevékenység megkezdése előtti értékelése céljából. Az 
intervenciók révén mérleg vonható a projekt gazdasági krité
riumairól és környezetbarát voltáról, valamint a projekt 
megvalósíthatóságáról a munkaszervezés, a területi kötődés, 
a mezőgazdasági üzem autonómiája és az élettervhez való 
igazodás szempontjából. 

A támogatás a kiadások 40 %-ának felel meg, de legfeljebb 
800 EUR összegű. 

— Három éven keresztül tartó évenkénti nyomon követés 
megvalósítása műszaki, jogi, pénzügyi vagy gazdasági szem
pontok szerint. A támogatás ebben az esetben a kiadások 
25 %-ának felel meg, de legfeljebb 450 EUR összegű. 

A köztámogatást a szolgáltatásokat végző szervezet kapja. A 
projektgazda tehát kizárólag természetbeni támogatásban 
részesül. 

Végrehajtás időpontja: 2010. január 1-jétől, a végrehajtásnak 
azonban feltétele az intézkedés azonosítószámát feltüntető átvé
teli elismervény kézhezvétele és az intézkedés összefoglalójának 
a Bizottság internetes oldalán való közzététele. 

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

A támogatás célja: 

A támogatás technikai segítségnyújtás jellegű, ezért odaítélése az 
1857/2006/EK rendelet 15. cikkében foglalt követelményekkel 
összhangban történik; a támogatás révén felkarolható és ösztö
nözhető a régióbeli mezőgazdasági üzemek továbbvitele, mivel 
minden érdekelt személynek a projektjéhez szabott segítség és 
tanács adható. 

A regionális támogatás révén az üzemeket átvevők szakszerű és 
színvonalas tanácshoz jutnak, átfogó segítséget kapnak 
projektjük beindításához, felépítéséhez és számszerűsítéséhez, 
továbbá a tevékenység megkezdése után három évig nyomon 
követésben részesülnek, ami mind a vállalkozók, mind a térség 
szempontjából megnöveli a siker esélyeit. 

Érintett ágazat(ok): Az elsődleges mezőgazdasági termelési 
ágazat valamennyi kis- és középvállalkozása 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Monsieur le Président du Conseil régional Auvergne 
Direction de l’économie et de l’innovation 
Service Agriculture 
13-15 avenue de Fontmaure 
B.P. 60 
63402 Chamalières Cedex 
FRANCE 

Internetcím: 

http://www.auvergne.org/public/upload/files/aides2010/ 
agriculture/install-conseil.pdf 

Egyéb információ: —
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Támogatás sz.: XA 286/09 

Tagállam: Litvánia 

Régió: — 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Techninės paramos 
teikimas žemės ūkio sektoriuje 

Jogalap: Žemės ūkio šviečiamųjų renginių, žemės ūkio parodų, 
mugių, konkursų organizavimo finansavimo taisyklių projektas. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 5 000 000 LTL (1 448 100 EUR a hivatalos átváltási 
árfolyamon) 

Maximális támogatási intenzitás: 

1. A mezőgazdasági termelők képzésére fordított támogatható 
költségek 90 %-áig (országos és regionális oktatási rendez
vények, nemzetközi oktatási rendezvények, valamint tájé
koztató anyagok megjelentetése): 

— az előadók, rendezvényszervezők és a tájékoztató 
anyagok összeállítóinak díjazása és társadalombiztosítási 
járuléka, jogdíjak és kapcsolódó díjak, 

— hírközlési szolgáltatások (telefon, posta, internet), 

— közlekedés, 

— kiküldetési költségek kifizetése, 

— a kiállítási helyiségek és felszerelések bérleti díja, 

— a rendezvényhelyszínek felszerelése, 

— fordítások, 

— a tájékoztató és referenciaanyagok összeállítása és/vagy 
beszerzése, 

— tájékoztató füzetek összeállítása, megtervezése és kiadása 
(nyomtatási széria, terjesztési terv, nyomtatott oldalak 
számának és a papír típusának meghatározása), 

— az információk terjesztése (a rendezvényhez kapcsolódó 
anyagok kiadásának, a rendezvényről szóló sajtóhírek, 
tv- és rádióhirdetések költségei), 

— a mezőgazdaságban tevékenykedő személyek képzésével 
közvetlenül összefüggő szervezési költségek (áruk és 
szolgáltatások). 

2. A nemzetközi és országos kiállítások, vásárok, mezőgazda
sági vetélkedők és versenyek szervezésével kapcsolatos 
támogatható költségek 90 %-áig: 

— részvételi díjak, 

— utazási költségek, 

— kiadványokkal kapcsolatos költségek, 

— kiállítási helyiségek bérleti díja, 

— versenyek keretében kiosztott jelképes díjak, amelynek 
felső határa 863 LTL díjanként és győztesenként. 

Végrehajtás időpontja: 

A támogatási program akkor lép hatályba, amikor a Bizottság a 
kézhezvételről megküldte visszaigazolását, azonosító számot 
rendelt a programhoz, és az összefoglalót közzétette az inter
neten. 

A hatálybalépés előzetes időpontja: 2009. december 28. 

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

A támogatás célja: 

Kis- és középvállalkozások; 

technikai segítségnyújtás az agrárszektorban az 1857/2006/EK 
bizottsági rendelet 15. cikke alapján. 

Érintett ágazat(ok): Mezőgazdasági termékek elsődleges előál
lítása 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 
Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6) 
LT-01103 Vilnius 
LIETUVA/LITHUANIA 

Internetcím: 

http://www.zum.lt/lt/teisine-informacija/isakymai/5256 

Egyéb információ: 

Ez az állami támogatási program hatálybalépésétől kezdve 
felváltja az előző, XA 148/07 – Technines paramos teikimas 
žemės ūkio sektoriuje (technikai segítségnyújtás az agrárszek
torban) programot. 

Ezen állami támogatási program végrehajtási szabályainak 
megfelelően az 1998/2006/EK és a 875/2007/EK rendelettel 
összhangban de minimis támogatást is nyújtanak (mezőgazdasági 
termékek feldolgozásával és forgalmazásával, a halászati 
termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával 
foglalkozó, valamint a mezőgazdasági termékek elsődleges előál
lításán kívüli tevékenységet folytató természetes vagy jogi 
személyeknek). 

Támogatás sz.: XA 308/09 

Tagállam: Ausztria 

Régió: Ausztria 

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 Mittel
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Punkt 1 Allgemeiner Teil 

Punkt 4 — Verarbeitung, Vermarktung und Markterschließung 

Jogalap: Landwirtschaftsgesetz 1992 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: Évente előreláthatólag 3 500 000 EUR 

Maximális támogatási intenzitás: A mezőgazdaságra vonat
kozó csoportmentesítési rendelet 14. és 15. cikke alapján 
túlnyomóan az elsődleges mezőgazdasági termékekre és a 
mezőgazdasági és élelmiszeripari termelésre vonatkozó, a 4.2.1, 
4.2.3. és 4.2.5. pontok szerinti tervek elszámolható működési és 
személyzeti költségeihez való, legfeljebb 80 %-os hozzájárulás. 

Végrehajtás időpontja: 2010. február 1. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2010. február 1-jétől 2013. december 31-ig. 

A támogatás célja: 

Támogatási célok: 

— a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek kínálatának a 
piac igényeihez való igazítása, 

— az osztrák mezőgazdaság és élelmiszeripar minőségi 
termékei iránti kereslet ösztönzése, 

— a közvetlen értékesítés elősegítése. 

A támogatás tárgya: 

— kiállítások, vásárok, valamint hasonló PR-tevékenységek – 
beleértve felmérések és piackutatások elvégzését is – a mező
gazdaságban és az élelmiszeriparban, 

— termékek díjazása és egyéb népszerűsítő intézkedések a 
mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek számára, 

— az előállítás, feldolgozás és értékesítés minőségének ellen 
őrzését célzó intézkedések. 

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/article/articleview/78527/1/5125/ 

Egyéb információ: 

A támogatásnak objektív módon meghatározott feltételek 
mellett elérhetőnek kell lennie az érintett területen működő 
valamennyi jogosult (az elsődleges mezőgazdasági termeléssel 
foglalkozó vállalatok) számára. 

A támogatás nem tartalmaz a termelőknek adott közvetlen 
pénzbeli kifizetéseket. 

A „feldolgozás, értékesítés és piacszerzés” intézkedést a 
800/2008/EK rendelet 15., 26. és 27. cikkével összhangban 
2009. december 23-én olyan vállalatokra vonatkozó kkv-támo
gatásként is bejelentették, amelyek a mezőgazdasági termékek 
elsődleges előállításán kívül tevékenykednek. Az azonosító szám 
X 965/09.
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