
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 119/04) 

Támogatás sz.: XA 267/09 

Tagállam: Franciaország 

Régió: Département de la Corrèze 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Aides à l'agriculture 
biologique en Corrèze 

Jogalap: 

— articles L 1511-1 et suivants et articles L 3231-1 et suivants 
du code général des collectivités territoriales 

— délibération de l'assemblée plénière du Conseil général du 
18 décembre 2008 

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

31 500 EUR. 

(A tervezett kiadások éves összege évente kiigazítható.) 

Maximális támogatási intenzitás: 

40 %. 

A megyei önkormányzat részt vesz a 4 000 EUR-t meghaladó 
projektek finanszírozásában. A támogatható kiadások összege 
legfeljebb 15 000 EUR lehet. 

Végrehajtás időpontja: 2009, az intézkedés azonosítószámát 
feltüntető átvételi elismervény kézhezvételét és az intézkedés 
összefoglalójának a Bizottság internetes oldalán való közzété
telét követően. 

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

A támogatás célja: 

Az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 4. cikke szerinti intéz
kedés célja a mezőgazdasági termelők ösztönzése arra, hogy 

áttérjenek a biogazdálkodásra vagy arra, hogy több bioterméket 
állítsanak elő. A támogatással ugyanis fedezni tudják a biogaz
dálkodáshoz szükséges alternatív – vagy kifejezetten egyedi – 
berendezéseknek a hagyományos termeléshez képest magasabb 
pénzügyi költségeit. 

Az intézkedéssel lehetőség nyílik arra, hogy Corrèze megye 
önkormányzata: 

— felhívja a megye mezőgazdasági termelőinek figyelmét a 
biogazdálkodásra, 

— javítsa a megye termelésének minőségét és ösztönözze a 
termelési mód megváltoztatását, valamint 

— ezáltal hozzájáruljon a természetes környezet megőrzéséhez 
és javításához. 

Támogathatóak az alábbi beruházások: 

— a termékek tárolásával és csomagolásával összefüggő tevé
kenységek fejlesztésével kapcsolatos eszközök, 

— növénykezelő felszerelések, 

— gépi és termikus gyomirtó eszközök, 

— agronómiai szempontból előnyös vagy a talaj termőképes
ségének ökológiai módszerekkel történő javítására szolgáló 
talajművelő szerszámok, 

— vegyes rendszerek (vagyis a bio- és a hagyományos termesz
tést egyaránt alkalmazó gazdaságok) esetében a termékek 
tárolására szolgáló létesítmények. 

Támogatásra jogosult Corrèze megye minden olyan mezőgaz
dasági termelője, aki a mezőgazdasági társadalombiztosítási 
pénztár („Mutualité Sociale Agricole”) tagja, ökotanúsítvánnyal, 
illetve arról szóló igazolással rendelkezik, hogy biotermesztésre 
való átállása folyamatban van, valamint árbevételének legalább 
40 %-a a biotermesztésztésből származik.
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Csak a közösségi jog szerint kkv-nek minősülő mezőgazdasági 
üzemek támogathatók. 

Az intézkedésről részletes felvilágosítást nyújt a megyei önkor
mányzat honlapja, amely a lenti internetcímen érhető el. 

Érintett ágazat(ok): Állati és növényi eredetű termékek 
(mindenfajta termék). 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Conseil Général de la Corrèze 
Direction du développement économique 
Hôtel du Département Marbot 
9 rue René et Émile Fage — BP 199 
19005 Tulle Cedex 
FRANCE 

Internetcím: 

http://www.cg19.fr/fileadmin/user_upload/Correze_et_ 
institution/Guide_aides/Economie/DEPA_Agriculturebio_2009. 
pdf 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 269/09 

Tagállam: Franciaország 

Régió: Département de la Corrèze 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Aide au maintien d'une 
activité agricole par l'aménagement des sols et la préservation 
des paysages (Corrèze). 

Jogalap: 

— articles L 1511-1 et suivants et articles L 3231-1 et suivants 
du Code général des collectivités territoriales, 

— délibération de l'assemblée plénière du Conseil Général du 
18 décembre 2008 «politique sectorielle agricole» 

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

Évi 510 000 EUR. 

A tervezett kiadások éves összege évente kiigazítható. 

Maximális támogatási intenzitás: 

35 %. 

A támogatás mértéke évente kiigazítható az engedélyezett felső 
korlát erejéig. 

Végrehajtás időpontja: 2010, az intézkedés azonosítószámát 
feltüntető átvételi elismervény kézhezvételét és az intézkedés 
összefoglalójának a Bizottság internetes oldalán való közzété
telét követően. 

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

A támogatás célja: 

A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 4. cikke alapján az 
intézkedés célja a mezőgazdasági termelők által a beépítetlen 
területeken végrehajtott, a mezőgazdasági termelés javítására, a 
minőség javítására, valamint a természeti környezet megóvására 
és minőségének javítására irányuló munkálatok támogatása. 

A tervezett intézkedés a vízfelhasználás csökkentését, a vízi 
környezet (vízfolyások, vizes élőhelyek stb.) minőségének javí
tását, a mezőgazdasági terültek újbóli termelésbe vonását, vala
mint a biodiverzitás fenntartása érdekében a völgytalpak 
szabadon hagyását ösztönző program része. 

A támogatható kiadások az alábbiak: 

— a talaj újbóli megművelése (domboldalak teraszosítása, 
árkok, fakivágás stb.) és helyreállítása, valamint a vízfolyások 
védelme szempontjából szükséges munkálatok, 

— az állatitató berendezések, valamint a vízfolyások védelmére 
szolgáló eszközök beszerzése és felállítása. 

A talajhelyreállítási műveletek és az állatitatók felállításával 
összefüggő berendezések esetében csak akkor nyújtható támo
gatás, ha a beruházás következtében a vízfelhasználás legalább 
25 %-kal csökken. A vízfelhasználás csökkenésének megítélése a 
vízfogyasztás csökkenése és a beszerzett berendezés vagy a 
végrehajtott munkálatok által elért technológiai előrelépés 
alapján történik. 

A támogatás továbbá kizárólag az alábbi feltételekkel nyújtható: 

— azoknak a mezőgazdasági vállalkozásoknak, amelyeknek a 
mérete nem haladja meg az uniós jogszabályok szerinti kkv- 
k méretét (lásd a 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizott
sági rendelet I. mellékletét (HL L 214., 2008. augusztus 9.)), 

— a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglal
kozó mezőgazdasági vállalkozásoknak,
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— azoknak a mezőgazdasági vállalkozásoknak, amelyek a 
nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és 
szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról 
szóló közösségi iránymutatás (HL C 244., 2004. október 
1.) értelmében nem minősülnek nehéz helyzetben lévő 
vállalkozásnak, 

— a támogatás semmilyen esetben sem haladhatja meg a mező
gazdasági csoportmentességi rendelet 4. cikkének 9. pont
jában meghatározott küszöböt. 

Érintett ágazat(ok): Corrèze megye valamennyi mezőgazdasági 
termelőágazata. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Conseil général de la Corrèze 
Direction du développement durable 
Hôtel du département Marbot 
9 rue René et Émile Fage — BP 30 
19005 Tulle Cedex 
FRANCE 

Internetcím: 

http://www.cg19.fr/fileadmin/user_upload/Correze_et_ 
institution/Guide_aides/Aides_2009/Economie/DEPA_ 
Amenagement_sols_2009.pdf 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 280/09 

Tagállam: Franciaország 

Régió: Département de la Seine-Maritime 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Aide en assistance tech
nique pour des productions sans OGM par l’autonomie en 
protéines (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: Évente 40 000 EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: 100 % a legfeljebb 
1 500 EUR támogatási kereten belül 

Végrehajtás időpontja: Attól a naptól kezdve, amelyen a 
mentesítési kérelem nyilvántartási számát a Bizottság Mezőgaz
dasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának honlapján közzéte
szik. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: A 2009–2012-es időszak. 

A támogatás célja: 

Tekintettel arra, hogy Seine-Maritime tartományban igény van a 
géntechnológiával módosított szervezettől mentes termékek 
iránt, ez az intézkedés különösen a megtermelt termékeiket 
maguk feldolgozó és közvetlenül a gazdaságukban (vagy rövid 
értékesítési csatornákon keresztül) értékesítő mezőgazdasági 
termelők támogatására irányul, hogy takarmányozási rendsze
rüket megváltoztatva gazdaságukat fehérjeellátás tekintetében 
önellátóvá tegyék, mivel a géntechnológiával módosított szerve
zettől mentes termelés csak így valósítható meg. 

E célkitűzés azonban megköveteli a mezőgazdasági termelők 
részéről, hogy takarmányozási rendszerüket megváltoztassák, 
és a szükséges fehérjemennyiséget maguk állítsák elő. A tarto
mány az átállással összefüggő szaktanácsadási szolgáltatás költ
ségeihez kíván hozzájárulni, egyszeri támogatás formájában. A 
szóban forgó támogatás iránt a mezőgazdasági termelő tehát a 
2009–2012-es időszakban csak egyszer nyújthat be kérelmet. 

A támogatások odaítélése az 1857/2006/EK rendelet 
15. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően történik. 

Érintett ágazat(ok): A mezőgazdasági ágazat egésze (kis- és 
középvállalkozások). 

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-production-sans-ogm-par-l-autonomie-en-proteines- 
+-formulaire-t2.pdf 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 307/09 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Comunitat Valenciana

HU C 119/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.7.

http://www.cg19.fr/fileadmin/user_upload/Correze_et_institution/Guide_aides/Aides_2009/Economie/DEPA_Amenagement_sols_2009.pdf
http://www.cg19.fr/fileadmin/user_upload/Correze_et_institution/Guide_aides/Aides_2009/Economie/DEPA_Amenagement_sols_2009.pdf
http://www.cg19.fr/fileadmin/user_upload/Correze_et_institution/Guide_aides/Aides_2009/Economie/DEPA_Amenagement_sols_2009.pdf
http://www.seinemaritime.net/guidedesaides/medias/File/aide-a-la-production-sans-ogm-par-l-autonomie-en-proteines-+-formulaire-t2.pdf
http://www.seinemaritime.net/guidedesaides/medias/File/aide-a-la-production-sans-ogm-par-l-autonomie-en-proteines-+-formulaire-t2.pdf
http://www.seinemaritime.net/guidedesaides/medias/File/aide-a-la-production-sans-ogm-par-l-autonomie-en-proteines-+-formulaire-t2.pdf


A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Régimen de ayudas a la 
mejora de la competitividad de las explotaciones ganaderas 

Jogalap: Proyecto de Orden, de la Conselleria de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, por la que se establecen las bases regulad
oras de las ayudas a la mejora de la competitividad de las 
explotaciones ganaderas de la Comunitat Valenciana 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: Az előirányzott költségvetés teljes becsült összege a 
2010. költségvetési évre 1 820 000 EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: Általában a beruházás érté
kének 40 %-a, kedvezőtlen helyzetű térségben 50 %-a. Fiatal 
állattenyésztők esetében az előzőekben megjelölt intenzitásnál 
10 százalékponttal nagyobb érték alkalmazandó, feltéve, hogy 
a fiatal állattenyésztő tevékenységének megkezdése után öt éven 
belül végrehajtja a beruházást. 

Végrehajtás időpontja: 2009. december 31-től. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: A 2010. év folyamán, azonban a támogatási program 
2013. december 31-ig évenként meghosszabbítható, ameny- 
nyiben a költségvetés erre lehetőséget biztosít. 

A támogatás célja: 

A támogatás célja a gyártási költségek, csökkentése, a végtermék 
minőségének javítása, a környezeti hatások mérséklése, valamint 

a higiéniai feltételek és az állattartási körülmények javítása a 
gazdaságokban. 

4. cikk: Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházás 

Támogatható költségek: az építési költségek, az állattartási 
felszerelés beszerzésével és állagának javításával, valamint az 
állattartási célú gépek és berendezések vásárlásával összefüggő 
költségek. 

Érintett ágazat(ok): Ágazat: előállítás. Alágazat: állattenyésztés 
általában. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 
C/ Amadeo de Saboya, 2 
46010 Valencia 
ESPAÑA 

Internetcím: 

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/ 
competitividad.pdf 

Egyéb információ: — 

Valencia, 2009. december 15. 

La Directora General de Producción Agraria 

Fdo. Laura PEÑARROYA FABREGAT
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