
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 99/10) 

Támogatás sz.: XA 201/09 

Tagállam: Szlovén Köztársaság 

Régió: Kočevje település közigazgatási területe 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Sofinanciranje programov 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje 2009–2013 

Jogalap: 

— Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofi
nanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva 
in podeželja v Občini Kočevje, 

— Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva in podeželja v občini Kočevje. 

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

2010 – 12 000 EUR 

2011 – 12 500 EUR 

2012 – 13 000 EUR 

2013 – 13 500 EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 

1. Elsődleges előállítással foglalkozó mezőgazdasági 
üzemekben végrehajtott beruházás: 

— a kedvezőtlen helyzetű területeken a támogatható költ
ségek legfeljebb 50 %-a, 

— egyéb területeken a támogatható költségek legfeljebb 
40 %-a. 

A támogatás a mezőgazdasági üzemek korszerűsítését, 
gépek vásárlását, valamint legelők, mezőgazdasági földterü
letek és az elsődleges mezőgazdasági termelésbe bevont 
területeken található bekötőútak kezelését szolgálja. 

2. A hagyományos tájkép és épületek megőrzéséhez nyújtott 
támogatás: 

— a nem termelési célt szolgáló létesítmények esetében a 
tényleges költségek legfeljebb 100 %-a, 

— a gazdaságokban található, termelési célt szolgáló eszkö
zökre irányuló beruházás esetében a támogatható költ
ségek legfeljebb 60 %-a (kedvezőtlen helyzetű terüle
teken legfeljebb 75 %-a), feltéve, hogy a beruházás 

következtében nem növekszik a gazdaság termelési 
kapacitása, 

— további támogatás nyújtható az épületek kulturális 
örökség jellegének megőrzéséhez szükséges hagyomá
nyos anyagok felhasználásával járó többletköltségek 
100 %-áig. 

3. Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás: 

— a biztosítási díjak állami költségvetésből történő társ
finanszírozását az önkormányzati támogatás a termés 
és a termények biztosításához, illetve az állatok betegség 
miatti elhullása elleni biztosításhoz kapcsolódó támogat
ható költségek akár 50 %-ára egészíti ki. 

4. Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző 
támogatás: 

— a piackutatási tevékenységekkel, valamint a termékkon
cepció kialakításával és a terméktervezéssel kapcsolatos 
költségek legfeljebb 100 %-a, ideértve a földrajzi 
jelzések, az eredetmegjelölések és a hagyományos külön
leges termékek elismerése iránt a megfelelő közösségi 
rendeletekkel összhangban benyújtott kérelem elkészíté
séhez, valamint a minőségbiztosítási rendszerek beveze
téséhez és az említett minőségbiztosítási programok és 
rendszerek alkalmazásával kapcsolatos továbbképzés 
céljára nyújtott támogatást is. A támogatást támogatott 
szolgáltatások formájában kell nyújtani, a termelők 
közvetlen pénzkifizetésben nem részesülhetnek. 

5. Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban: 

— a támogatható költségek legfeljebb 100 %-a a következő 
esetekben: mezőgazdasági termelők oktatása és szakkép
zése, tanácsadási szolgáltatások, fórumok, versenyek, 
kiállítások és vásárok szervezése, kiadványok, kataló
gusok és weboldalak közzététele, tudományos ismeretek 
terjesztése, valamint helyettesítési szolgáltatások igénybe
vétele a termelő, illetve házastársa betegsége és évi 
rendes szabadsága idején. A támogatást támogatott szol
gáltatások formájában kell nyújtani, a termelők 
közvetlen pénzkifizetésben nem részesülhetnek. 

Végrehajtás időpontja: Attól a naptól kezdve, amelyen a tájé
koztatási kötelezettség alóli mentességre vonatkozó kérelem 
nyilvántartási számát az Európai Bizottság Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Főigazgatóságának honlapján közzéteszik. 

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

A támogatás célja: Kkv-k támogatása.
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Az 1857/2006/EK bizottsági rendelet vonatkozó cikkei és a 
támogatható költségek: 

A Kočevje település közigazgatási területén a mezőgazdaság és a 
vidéki területek megőrzésére és fejlesztésére irányuló programok 
társfinanszírozásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
(Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v občini Kočevje) tervezete és a Kočevje 
település közigazgatási területén a mezőgazdaság és a vidéki 
területek megőrzésére és fejlesztésére irányuló programok társ
finanszírozásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló önkormányzati rendelet (Pravilnik o spre
membah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov 
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini 
Kočevje) olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek a Szerződés 
87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával 
foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támo
gatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet 
módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK 
bizottsági rendelet (HL L 358., 2006.12.16., 3. o.) alábbi cikkei 
alapján állami támogatásnak minősülnek: 

— 4. cikk: Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházás, 

— 5. cikk: A hagyományos tájkép és épületek megőrzése, 

— 12. cikk: Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás, 

— 14. cikk: minőségi mezőgazdasági termékek előállítását 
ösztönző támogatás, 

— 15. cikk: technikai segítségnyújtás az agrárszektorban. 

Érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Občina Kočevje 
Ljubljanska cesta 26 
SI-1330 Kočevje 
SLOVENIJA 

Internetcím: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009109&objava= 
4956 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200952&objava= 
2586 

Egyéb információ: 

A termények és a termés biztosítása céljából fizetendő biztosí
tási díjakra vonatkozó intézkedés a következő, természeti 
csapáshoz hasonló kedvezőtlen időjárási jelenségekre terjed ki: 
tavaszi fagy, jégeső, villámcsapás, villámcsapás okozta tűz, vihar, 
valamint áradás. 

Az önkormányzati rendelet teljesíti az 1857/2006/EK bizottsági 
rendeletnek az önkormányzatok által elfogadandó intézkedé
sekre és végrehajtandó általános rendelkezésekre (a támogatás 
odaítélését megelőző intézkedések, a támogatások halmozása, 
a támogatások átláthatósága és nyomon követése) vonatkozó 
előírásait. 

Janko VEBER 

Župan 

Támogatás sz.: XA 311/09 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Kasztília és Leon (Salamanca tartomány) 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: subvenciones dirigidas a 
asociaciones y federaciones agrarias con sede en la provincia de 
Salamanca, anualidad 2010. 

Jogalap: proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de 
subvenciones dirigidas a asociaciones y federaciones agrarias 
con sede en la provincia de Salamanca, anualidad 2010. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: a támogatási program keretében tervezett éves 
kiadások összege 27 000,00 EUR (huszonhétezer euro) a 
2010. évre. 

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás összege nem 
haladhatja meg a támogatható költségek 100 %-át vagy – 
adott esetben – 70 %-át, egy kérelmező pedig legfeljebb 
8 000,00 EUR összegű támogatásban részesülhet. 

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 program a Salamanca tartományban működő mezőgazdasági 
szövetségek támogatására irányul, célja ezen belül a mezőgaz
dasági tevékenységekkel foglalkozó szövetségek létrehozásának 
és fenntartásának ösztönzése.
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További cél, hogy növekedjék e szövetségek részvétele a kifeje
zetten erre a célra létesített kiállítási csarnokban a tartományi 
önkormányzat által szervezett szakmai vásárokon és verse
nyeken, ami egyben azt is célozza, hogy a létesítményben szer
vezett rendezvények túllépjenek a tartomány keretein, és az 
egész autonóm körzetben, illetőleg az egész országban ismertté 
váljanak. 

A támogatás az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgaz
dasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalko
zásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról 
szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 
15. cikkén alapul. 

Támogatható tevékenységnek a salamancai tartományi önkor
mányzat által szervezett szakmai vásárokon való részvétellel, a 
szövetkezet mûködésével és igazgatásával, valamint a tarto
mányban mûködõ állattartó gazdaságoknak nyújtott technikai 
segítségnyújtással kapcsolatos tevékenységek minõsülnek. 

Támogatható költségnek minõsül: 

A. az önkormányzat által szervezett szakmai vásárokon való 
részvétel tekintetében: 

1. a regisztrációs díj, a terület- és standbérleti díj, a bizton
sági szolgálat és a kiszolgáló személyzet költségei és a 
részvételi díj; 

2. a tevékenységgel kapcsolatos kiadványok költségei; 

3. az utazási költségek; 

4. a szakmai vásár idején a kiállítási csarnokban megrende
zett szakmai napok költségei; 

5. a szakmai vásár idején a kedvezményezett által szervezett 
versenyeken kiosztott díjak, díjanként és díjazottanként 
azonban legfeljebb 250,00 EUR. 

B. a működési és igazgatási költségek tekintetében: 

1. a szövetkezet központi ügyintézése céljára használt helyi
ségek bérleti díja; 

2. az adminisztrációs költségek; 

3. az irodafelszerelés költségei; 

4. az adminisztratív személyzet költségei; 

5. az általános költségek (fenntartás, javítások, állagmeg- 
őrzés, felszerelések stb.); 

C. A technikai segítségnyújtás tekintetében: 

1. a képzési tevékenységek költségei: a képzési programok 
szervezésének tényleges költségei; 

2. az országos szakmai vásárokon való részvétel költségei: a 
terület- és standbérleti díj, a biztonsági személyzet és a 
kiszolgáló személyzet költségei, a részvételi díj, az utazási 
költségek és a részvétellel kapcsolatos kiadványok költ
ségei; 

3. minőségi termékek országos és tartományi szintű megis
mertetésének költségei: ez esetben csak az ismeretter
jesztés céljára igénybe vett helyiségek bérleti díja, az 
utazási költségek és a tevékenységgel kapcsolatos kiadvá
nyok költségei támogathatók; 

4. az egy adott régióban működő vagy egy adott terméket 
előállító termelőket ismertető katalógusok, internetes 
oldalak és egyéb hasonló kiadványok költségei azzal a 
feltétellel, hogy a közzétett információk és a közzététel 
módja részrehajlástól mentes, és valamennyi érintett 
termelő azonos feltételekkel kerülhet be a kiadványba; 

5. a kedvezményezett által szervezett versenyeken kiosztott 
díjak, díjanként és díjazottanként azonban legfeljebb 
250,00 EUR. 

Érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság 

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/ 
Asociaciones.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.

HU C 99/22 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.4.17.

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


A rendelet 15. cikkének (3) bekezdésében előírt feltételeknek 
megfelelően az A) és C) pont szerinti támogatás nyújtása támo
gatott szolgáltatások finanszírozásán keresztül történik, a 
termelők közvetlen kifizetésben nem részesülnek. A támogatás 
kedvezményezettjeinek teljesíteniük kell a rendelet 15. cikkének 
követelményeit, ideértve a (4) bekezdésben a szolgáltatásokhoz 
való hozzáférésre vonatkozóan előírt követelményeket is. 

Támogatás sz.: XA 312/09 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Kasztília és León (Salamanca tartomány) 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: subvenciones dirigidas a 
cooperativas agrarias con sede en la provincia de Salamanca, 
anualidad 2010 

Jogalap: proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de 
subvenciones dirigidas a cooperativas agrarias con sede en la 
provincia de Salamanca, anualidad 2010. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: A támogatási program keretében tervezett éves 
kiadások összege 40 000,00 EUR (negyvenezer euro) a 2009. 
évre. 

Maximális támogatási intenzitás: 

A támogatás összege nem haladhatja meg a támogatható költ
ségek 70 %-át, és egy kérelmező legfeljebb 8 000,00 EUR támo
gatásban részesülhet. 

A működési és igazgatási költségek fedezésére nyújtott támo
gatás összege ugyanakkor időben változó: függ a szövetkezet 
alapításának időpontjától, és idővel csökken. A támogatás 
összege nem haladhatja meg a következőkben meghatározott 
mértéket: 

— ha a szövetkezetet 2006-ban alapították, akkor a támogatás 
legfeljebb az említett költségek 55 %-át fedezheti, 

— ha a szövetkezetet 2007-ben alapították, akkor a támogatás 
legfeljebb az említett költségek 60 %-át fedezheti, 

— ha a szövetkezetet 2008-ban alapították, akkor a támogatás 
legfeljebb az említett költségek 65 %-át fedezheti, 

— ha a szövetkezetet 2009-ben alapították, akkor a támogatás 
legfeljebb az említett költségek 70 %-át fedezheti. 

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 Salamanca tartományban működő mező
gazdasági szövetkezetek segítése, ezen belül mezőgazdasági 
szövetkezetek létrehozásának és fenntartásának ösztönzése. 

További cél, hogy növekedjék e szövetkezetek részvétele a kife
jezetten erre a célra létesített kiállítási csarnokban a tartományi 
önkormányzat által szervezett szakmai vásárokon és verse
nyeken, ami egyben azt is célozza, hogy a létesítményben szer
vezett rendezvények túllépjenek a tartomány keretein, és az 
egész autonóm körzetben, illetőleg az egész országban ismertté 
váljanak. 

A támogatás az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgaz
dasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalko
zásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról 
szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 
9. és 15. cikkén alapul. 

Támogatható tevékenységnek a salamancai tartományi önkor
mányzat által szervezett szakmai vásárokon való részvétellel, a 
szövetkezet mûködésével és igazgatásával, valamint a tarto
mányban mûködõ állattartó gazdaságoknak nyújtott technikai 
segítségnyújtással kapcsolatos tevékenységek minõsülnek. 

Támogatható költségnek minõsül: 

A. az önkormányzat által szervezett szakmai vásárokon való 
részvétel tekintetében: 

1. a regisztrációs díj, a terület- és standbérleti díj, a bizton
sági szolgálat és a kiszolgáló személyzet költségei és a 
részvételi díj; 

2. a tevékenységgel kapcsolatos kiadványok költségei; 

3. az utazási költségek; 

4. a szakmai vásár idején a kiállítási csarnokban megrende
zett szakmai napok költségei;

HU 2010.4.17. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 99/23



5. a szakmai vásár idején a kedvezményezett által szervezett 
versenyeken kiosztott díjak, díjanként és díjazottanként 
azonban legfeljebb 250,00 EUR. 

B. a működési és igazgatási költségek tekintetében: 

1. a szövetkezet központi ügyintézése céljára használt helyi
ségek bérleti díja; 

2. a jogi és az adminisztrációs költségek; 

3. az irodafelszerelés költségei; 

4. az adminisztratív személyzet költségei; 

5. az általános költségek (fenntartás, javítások, állagmeg- 
őrzés, felszerelések stb.); 

C. a technikai segítségnyújtás tekintetében: 

1. a képzési tevékenységek költségei: a képzési programok 
szervezésének tényleges költségei; 

2. az országos szakmai vásárokon való részvétel költségei: a 
terület- és standbérleti díj, a biztonsági személyzet és a 
kiszolgáló személyzet költségei, a részvételi díj, az utazási 
költségek és a részvétellel kapcsolatos kiadványok költ
ségei; 

3. minőségi termékek országos és tartományi szintű megis
mertetésének költségei: ez esetben csak a megismertetés 
céljára igénybe vett helyiségek bérleti díja, az utazási költ
ségek és a tevékenységgel kapcsolatos kiadványok költ
ségei támogathatók; 

4. az egy adott régióban működő vagy egy adott terméket 
előállító termelőket ismertető katalógusok, internetes 
oldalak és egyéb hasonló kiadványok költségei, azzal a 
feltétellel, hogy a közzétett információk és a közzététel 
módja részrehajlástól mentes, és valamennyi érintett 
termelő azonos feltételekkel kerülhet be a kiadványba; 

5. a szakmai vásár idején a kedvezményezett által szervezett 
versenyeken kiosztott díjak, díjanként és díjazottanként 
azonban legfeljebb 250,00 EUR. 

Érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság 

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/ 
Cooperativas.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 rendeletben a támogatás összegére 
előírt korlátozásoknak (így különösen a harmadik jogcím B) 
pontjában meghatározott, a működési és az igazgatási költ
ségekkel kapcsolatos tevékenységek esetében a rendelet 
9. cikke alapján nyújtott támogatás összege egyetlen kedvezmé
nyezett esetében sem haladhatja meg a 400 000,00 EUR-t). 

A rendelet 15. cikkének (3) bekezdésében előírt feltételeknek 
megfelelően az A) és a C) pont szerinti támogatás nyújtása 
támogatott szolgáltatások finanszírozásán keresztül történik, a 
termelők közvetlen kifizetésben nem részesülnek. A támogatás 
kedvezményezettjeinek teljesíteniük kell a rendelet 15. cikkének 
követelményeit, ideértve a (4) bekezdésben a szolgáltatásokhoz 
való hozzáférésre vonatkozóan előírt követelményt is. 

A B) ponttal összefüggő támogatás kizárólag azon szövet
ségeknek ítélhető oda, amelyek megfelelnek a rendelet 
9. cikkében foglalt követelményeknek (azaz a termelői 
csoportnak vagy szövetségnek mezőgazdasági termékek előállí
tásával kell foglalkoznia, belső szabályaiban pedig kötelezni kell 
tagjait arra, hogy termékeik forgalmazását az adott csoport, 
illetve szövetség által a kínálatra és a forgalombahozatalra 
vonatkozóan megállapított szabályokkal összhangban végezzék; 
a termelőkkel szemben további követelmény, hogy legalább 
három évig fenntartsák tagságukat, és legalább 12 hónappal 
előre jelezzék kilépési szándékukat). 

Támogatás sz.: XA 1/10 

Tagállam: Egyesült Királyság 

Régió: Wales 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Bovine TB Eradication 
Scheme (Wales) 

Jogalap: 

1. Vet Surgeons Act 1996 

2. Wildlife & Countryside Act 1981
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3. Protection of Badgers Act 1992 

4. Government of Wales Act 2006 

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

1. év = 2 500 000 GBP 

2. év = 2 000 000 GBP 

3. év = 1 500 000 GBP 

4. év = 1 000 000 GBP 

5. év = 1 000 000 GBP 

6. év = 1 000 000 GBP 

7. év = 1 000 000 GBP 

Összesen = 10 000 000 GBP 

Maximális támogatási intenzitás: 

Az 1857/2006/EK rendelet 10. cikkének megfelelően 100 %. 

Az 1857/2006/EK rendelet 15. cikkének megfelelően 100 %. 

Végrehajtás időpontja: 2010. január 18-tól. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: A támogatási program 2010. január 18-án indul. Az 
utolsó kifizetés folyósítására 2016. december 31-én kerül sor. 
A támogatási program keretében 2017. március 31-ig nyújt
hatók be kérelmek. 

A támogatás célja: 

A támogatás célja a szarvasmarhafélék tuberkulózisának 
megelőzése és felszámolása. A támogatást támogatott szolgálta
tások formájában nyújtják, és nem tartalmazhat a termelőknek 
adott közvetlen pénzkifizetéseket. 

A támogatást szolgáltatás formájában nyújtják, ami össz
hangban van az 1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (1) bekez
désével. 

A támogatás további célja a 10. cikk (1) bekezdésében ismerte
tett intézkedések megvalósításának figyelemmel kísérése és érté
kelése annak érdekében, hogy a program előrehaladása során 
fokozható legyen az intézkedések hatékonysága, összhangban 
1857/2006/EK rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével. 

Érintett ágazat(ok): A program az állattartással és szarvas
marha-tenyésztéssel foglalkozó agrárvállalkozásokra vonatkozik. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

A támogatási programért felelős hatósági szerv: 

Welsh Assembly Government 
Cathays Park 
Cardiff 
Wales 
CF10 3NQ 
UNITED KINGDOM 

A támogatási programot végrehajtó szervezet: 

Welsh Assembly Government 
Cathays Park 
Cardiff 
Wales 
CF10 3NQ 
UNITED KINGDOM 

Internetcím: 

http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/ 
farmingandcountryside/stateaidschemes/ 
btberadicationprogramme/?lang=en 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 3/10 

Tagállam: Szlovén Köztársaság 

Régió: — 

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

Jogalap: Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju 
čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za leto 
2010.
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A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 278 118 EUR 2010-ben. 

Maximális támogatási intenzitás: A varroaatka-fertőzés 
megelőzésével és felszámolásával kapcsolatban felmerülő támo
gatható költségek 100 %-áig. 

Végrehajtás időpontja: Attól a naptól kezdve, amelyen a támo
gatási programra vonatkozó mentesítési kérelem nyilvántartási 
számát az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Főigazgatóságának honlapján közzéteszik. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2010. október 15-ig. 

A támogatás célja: 

Kkv-k támogatása. 

A támogatási programra az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 
10. cikke irányadó, és a támogatható költségek körébe az aláb
biak tartoznak: 

— a varroaatka-fertőzés felszámolására szolgáló, közbeszerzési 
eljárás keretében kiválasztott gyógyszerkészítmények beszer
zési költségei; 

— a varroaatka-fertőzés felszámolására irányuló operatív 
program végrehajtása során a nemzeti állat-egészségügyi 
intézetnél felmerült költségek (munkaerőköltségek, az 
operatív program végrehajtási költségei, a gyógyszerkészít
mények tárolási költségei, kilométereken alapuló térítés, 
anyagköltségek és a hangyasav beszerzési költsége); 

— az operatív program végrehajtása során az elismert tenyész
tőszervezetnél felmerült költségek (a méhészek tájékoztatá
sának költségei, terjesztési költségek, a varroaatka-fertőzés 
felszámolására szolgáló gyógyszerkészítmények kiosztásához 
használt helyiségek bérleti költségei és az elismert tenyész
tőszervezetnél jelentkező munkaerőköltségek). 

Érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Republika Slovenija 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Dunajska 22 
SI-1000 Ljubljana 
SLOVENIJA 

Internetcím: 

http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r04&p_predpis= 
URED5134 

Egyéb információ: Ezt a támogatási programot 2010-ben 
hajtják végre a Szlovén Köztársaság 2008–2011-es időszakra 
szóló méhészeti intézkedési programjával párhuzamosan. Ez 
utóbbi a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozá
sáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó 
egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 
1234/2007/EK rendelet („az egységes közös piacszervezésről 
szóló rendelet”) alapján készült, és egy európai bizottsági hatá
rozattal került jóváhagyásra. A szóban forgó intézkedési 
program többek között tartalmaz egy, a varroaatka-fertőzés 
megfékezésére irányuló intézkedést is annak biztosítására, 
hogy a varroaatka-fertőzés felszámolására irányuló intézkedést 
a Szlovéniában bejegyzett valamennyi méhész végrehajtsa. 

Támogatás sz.: XA 6/10 

Tagállam: Olaszország 

Régió: Provincia Autonoma di Trento 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Aiuti destinati alla lotta 
contro le epizoozie, le zoozie e le fitopatie. Indennizzi per i 
danni agli allevamenti colpiti da tubercolosi, brucellosi e leucosi 
bovina enzootica 

Jogalap: 

Országos szinten: 

— Legge 9/6/1964 n. 615 «Bonifica sanitaria degli allevamenti 
dalla tubercolosi e brucellosi». 

Megyei szinten: 

— L.P. 4 del 28 marzo 2003 «Sostegno dell’economia agricola, 
disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione 
di prodotti geneticamente non modificati». Capo IX «Eventi 
calamitosi»; art. 52 «Altri eventi naturali». 

— Deliberazione n. 2682 di data 16 dicembre 2005 che ha 
approvato il «Piano provinciale di controllo della tubercolosi, 
brucellosi, leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini 
della provincia di Trento». 

— Deliberazione n. 3218 del 22 dicembre 2009 avente per 
oggetto: «Disciplina relativa alla concessione degli indennizzi 
per i danni agli allevamenti colpiti da tubercolosi, brucellosi 
e leucosi bovina enzootica».
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A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: A kár, illetve az annak kapcsán járó állami támogatás 
meghatározása az állat-egészségügyi hatóság által a járványra 
vonatkozóan megerősített adatok alapján történt. A jelenleg 
rendelkezésre álló adatok alapján – amennyiben a támogatási 
program 2011. december 31-ig tart – évente mintegy 
450 000 EUR összegű kiadásra lehet számítani. 

Maximális támogatási intenzitás: 

A becsült kár 90 %-áig nyújtható támogatás. 

A támogatási program keretében a támogatás közvetlenül a kárt 
szenvedett termelők részére folyósítható, illetve a kárt szenve
dett termelők felhatalmazhatják azon szövetkezetet, amelyhez 
tartoznak, hogy a nevükben benyújtsák a kérelmeket és 
helyettük átvegyék a pénzösszegeket. Ez utóbbi esetben a támo
gatást a szövetkezet részére folyósítják, amely ezt követően azt 
teljes összegben továbbítja a termelők részére. 

Végrehajtás időpontja: A támogatási program azon időpontot 
követően hajtható végre, amikor a Bizottság Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Főigazgatóságának honlapján közzéteszik a 
mentességi határozat azonosító számát. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: Támogatásokat 2011. december 31-ig lehet nyújtani. 

A támogatás célja: 

A támogatási program célja a termelők kártalanítása a szarvas
marha-tuberkulózis következtében felmerült jövedelemkiesés 
miatt az alábbiak vonatkozásában: 

— az állomány tekintetében bekövetkezett veszteségek, kizá
rólag az állatok pótlásának időszakában (4 hónapig), 

— a tenyésztőknél annak következtében felmerült többletkölt
ségek, hogy a fertőzéssel nem érintett egyedeket kötelezően 
az üzem területén kell tartaniuk, 

— a tejnek az istállóban való hűtése, majd a szállítás során 
történő elkülönítése miatt a tenyésztőknél felmerült költ
ségek, 

— a tej kilónkénti, illetve literenkénti árának csökkenése, tekin
tettel a tej eltérő felhasználási módjára (UHT). 

A támogatás az 1857/2006/EK rendelet 10. és 11. cikkének 
alkalmazási körébe tartozik. 

Érintett ágazat(ok): A következő NACE-kódok: A.01.41 
(Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése), A.01.42 (Egyéb szarvas
marha és bivaly tenyésztése). 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Provincia Autonoma di Trento 
Servizio Aziende agricole e territorio rurale 
Via G.B. Trener 3 
38100 Trento TN 
ITALIA 

Internetcím: 

http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_ 
provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp (a határozat megjelení
téséhez elegendő annak számát és elfogadásának évét beírni); 

http://www.delibere.provincia.tn.it/ricerca_delibere.asp (a hatá
rozat megjelenítéséhez elegendő annak számát és elfogadásának 
évét beírni) 

Egyéb információ: A támogatási program alapján nyújtott 
támogatási összegek folyósítása az állatbetegségek megelőzésére 
és felszámolására irányuló állami program keretében történik. 
Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a megyei kormány 
(giunta provinciale) 2005. december 16-i 2682. számú hatá
rozatával elfogadta a Trento megye szarvasmarha-telepein 
tartott egyedekre vonatkozóan a tuberkulózis, a brucellózis és 
az enzootikus leukózis nyomon követésére irányuló megyei 
tervet (Piano provinciale di controllo della tubercolosi, brucel
losi, leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini della 
provincia di Trento).
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