
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 125/09) 

Támogatás sz.: XA 302/09 

Tagállam: Franciaország 

Régió: Département du Loiret 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Aides à la réalisation 
d’études (réserves d’eau pour l’irrigation) dans le Loiret (assis
tance technique) 

Jogalap: 

— article 1511-1 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales, 

— délibération du Conseil général du Loiret en date du 11 juin 
2008 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 8 000 EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 40 % 

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: 2013. december 31-ig. 

A támogatás célja: 

Olyan technikai segítségnyújtás finanszírozása, amely az öntö
zési célú víztartalékok létrehozásának előmozdítására irányul. 
Ezáltal tartalékolhatóvá válik a téli esővíz és csökkenthető lesz 
a vízfolyások és talajvíz nyári terhelése. 

A támogatás olyan tanulmányok finanszírozását célzó szubven
ciók formájában valósul meg, amelyek a vízbőség idején vízzel 
feltöltődő tárolólétesítmények kialakításának mikéntjét vizs
gálják. E létesítmények segítségével csökkenthető a nem megfe
lelő mennyiségű helyi vízforrásokra nehezedő terhelés. A támo
gatásokat az 5 000 EUR összegben maximált támogatható 
kiadások alapján ítélik oda. 

Ezenkívül a támogatásban kizárólag a következő kedvezménye
zettek részesülhetnek: 

— olyan mezőgazdasági üzemek, amelyek mérete nem haladja 
meg a kkv-knak a közösségi jogban meghatározott méretét 
(vö. a 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK rendelet I. mellék
letében foglaltakkal, HL L 214., 2008. augusztus 9.), 

— a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglal
kozó mezőgazdasági üzemek, 

— olyan mezőgazdasági üzemek, amelyek a nehéz helyzetben 
lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakítá
sához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi irány
mutatás értelmében nem minősülnek nehéz helyzetben lévő 
vállalkozásnak (HL C 244., 2004. október 1.). 

Érintett ágazat(ok): A támogatási program minden olyan 
mezőgazdasági üzemre vonatkozik, amely közös vízgazdálko
dást folytat. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Conseil général du Loiret 
15 rue Eugène Vignat 
45000 Orléans 
FRANCE 

Internetcím: 

http://www.loiret.com/cgloiret/index.php?page=display&class= 
guide_des_aides&object=dae_evld_a3&method=display_ 
full&objectTheme=rubrique_guide_des_aides3f78582d8377f 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 305/09 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Comunitat Valenciana 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Ayudas destinadas a 
paliar los daños producidos por las lluvias persistentes del 
mes de septiembre en el cultivo del caqui. 

Jogalap: Resolución de la Conselleria de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, por la que se establecen y convocan ayudas 
para paliar los daños producidos por las lluvias persistentes 
del mes de septiembre en el cultivo del caqui. Directrices Comu
nitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 
(2007/2013). 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: A 2010-es pénzügyi évre előirányzott éves kiadás 
1 000 000 EUR.
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Maximális támogatási intenzitás: A támogatási felhívásról 
szóló határozat 5. paragrafusában ismertetett értékszámítási 
mód és az annak hitelesítését szolgáló eljárás alapján a támo
gatás becsült intenzitása 14 %. 

Végrehajtás időpontja: attól a naptól, amikor az Európai 
Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának 
internetes oldalain közzéteszik a mentességi kérelem jegyzék
számát. 

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

A támogatás célja: Kedvezőtlen éghajlati jelenségek (az 
1857/2006/EK rendelet 11. cikke) 

Érintett ágazat(ok): A10204 – Almatermésűek és csonthéjasok 
termesztése 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: Conselleria de 
Agricultura, Pesca y Alimentación de la Comunidad Valenciana 
(Spanyolország). 

Internetcím: 

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/ 
caqui2009.pdf 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 56/10 

Tagállam: Franciaország 

Régió: Franche-Comté 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Aides aux coûts 
supportés par les éleveurs bovins, ovins et caprins, afférents 
aux contrôles sanitaires, aux tests et autres mesures de dépistage 
ainsi que l’administration de vaccins et de médicaments concer
nant certaines maladies animales et épizooties (liste jointe ci- 
dessous), en Franche-Comté 

Jogalap: 

— code général des collectivités territoriales, articles L 1511-2- 
3-5, 

— arrêtés du ministre de l’agriculture et de la pêche des 19 et 
24 septembre et 26 novembre 2008 modifiant l’arrêté du 
1 er avril 2008 définissant les zones réglementées relatives à 
la fièvre catarrhale ovine, 

— az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 2009. május 25-i 
2009/470/EK tanácsi határozat (amely hatályon kívül 
helyezte a 90/424/EGK határozatot), 

— délibération du Conseil régional de Franche-Comté. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 50 000 EUR 2010-ben, 50 000 EUR 2011-ben. 

Maximális támogatási intenzitás: 

100 % 

A támogatás maximális mértéke – az összes állami támogatást 
figyelembe véve – az egészségügyi ellenőrzések, vizsgálatok és 
más szűrési intézkedések, valamint az (ugyanazon a beteg
ségekhez kapcsolódó) oltóanyagok és gyógyszerek beszerzési 
és beadási költségeinek 100 %-a. 

Végrehajtás időpontja: Az intézkedés azonosítószámát feltün
tető átvételi elismervény kézhezvételét és az intézkedés össze
foglalójának a Bizottság internetes oldalán való közzétételét 
követően. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2010 és 2011. 

A támogatás célja: 

A támogatási program a 2006. december 15-i 1857/2006/EK 
rendelet 10. cikke alá tartozik. 

Ezek a rendkívüli támogatások lehetővé teszik azon költségek 
részleges megtérítését, amelyek egy minden állattenyésztő által 
igénybe vehető szolgáltatáshoz kapcsolódnak. 

Általuk így lehetőség van a szarvasmarha-, a juh- és a kecs
ketenyésztőknél (kkv-k) a következő állatbetegségek megelőzése 
és felszámolása során felmerült fenti kiadások részleges fedezé
sére: 

— szarvasmarha-brucellózis, 

— juh- és kecskebrucellózis, 

— szarvasmarha-gümőkór, 

— szarvasmarhák fertőző rhinotracheitise (IBR), 

— szarvasmarhák vírusos hasmenése (BVD/MD), 

— paratuberkulózis. 

Ezeket a betegségeket a 2009/470/EK határozat I. melléklete 
vagy a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal által összeállított 
jegyzék sorolja fel.
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A támogatások maximum 100 %-os mértékére vonatkozó köve
telmény igazolása során figyelembe veszik a biztosítási rend
szerek keretében térített összegeket és a más forrásból származó 
támogatásokat. 

Az állattenyésztők nem kapnak közvetlenül kifizetést, kizárólag 
a támogatási rendszer által támogatott szolgáltatásokban része
sülnek. 

A nehéz helyzetben lévő vállalkozások nem részesülnek támo
gatásban. 

Érintett ágazat(ok): Szarvasmarha-, juh- és kecsketenyésztő 
gazdaságok (kkv). 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Conseil régional de Franche-Comté 
Direction des affaires Économiques 
4 square Castan 
25031 Besançon Cedex 
FRANCE 

Internetcím: 

http://www.franche-comte.fr/fileadmin/Demo/PDF/Conseil_ 
Regional/politiques_regionales/europe-et-international/2010/ 
regim_aides_maladie_animales.pdf 

Egyéb információ: —
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