
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 152/04) 

Támogatás sz.: XA 32/10 

Tagállam: Olaszország 

Régió: Lombardia 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Prestazioni di assistenza 
tecnica alle aziende agricole per l'utilizzo dei benefici della poli
tica agricola 

Jogalap: 

L.R. 31/08 — Testo unico delle leggi regionali in materia di 
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale — art. 13 

Deliberazione Giunta regionale n. 11290/2010 «Servizi di assis
tenza tecnica alle aziende agricole per l’utilizzo dei benefici delle 
politiche agricole» 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 1 000 000 EUR/év. 

Maximális támogatási intenzitás: A támogatható költségek 
legfeljebb 100 %-a, az 1857/2006/EK rendelet 15. cikkével 
összhangban. 

Végrehajtás időpontja: Attól az időponttól kezdődően, amikor 
a Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának 
honlapján közzéteszik a mentességi kérelem azonosító számát. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2015. június 30-ig 

A támogatás célja: A technikai segítségnyújtással kapcsolatos 
támogatható költségek fedezéséhez nyújtott támogatás. 

Érintett ágazat(ok): A – Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és 
halászat. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Regione Lombardia 
DG Agricoltura 
Via Pola 12/14 
20124 Milano MI 
ITALIA 

Internetcím: 

http://www.regione.lombardia.it, ezen belül: „Settori e politiche”, 
„Agricoltura”, „Argomenti”, „Aiuti di stato nel settore agricolo: 
pubblicazione dei regimi di aiuto” 

Egyéb információ: A támogatási program attól az időponttól 
kezdődően kerül végrehajtásra, amikor az Európai Bizottság 
nyilvántartásba veszi és közzéteszi a kérelmet. 

Támogatás sz.: XA 33/10 

Tagállam: Olaszország 

Régió: Lombardia 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Innovazione ed effici
enza energetica per le micro e piccole imprese 

Jogalap: 

L.R. n. 1/2007 — Strumenti di competitività per le imprese e 
per il territorio della Lombardia 

Deliberazione di Giunta regionale n. 11236/2010 «Intervento 
regionale a supporto dell’innovazione e dell’efficienza energetica 
nelle imprese — sostegno agli investimenti per l’acquisto di 
macchinari/attrezzature/apparecchiature» 

L.R. 31/08 — Testo unico delle leggi regionali in materia di 
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 50 000 000 EUR/év. 

Maximális támogatási intenzitás: A támogatható költségek 
legfeljebb 40 %-a, az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkével össz
hangban. 

Végrehajtás időpontja: Attól az időponttól kezdődően, amikor 
a Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának 
honlapján közzéteszik a mentességi kérelem azonosító számát. 

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

A támogatás célja: Innováció és hatékonyságnövelés az ener
getika terén a termelési költségek csökkentése, a termelés javí
tása és a környezet védelme céljából.
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Érintett ágazat(ok): A – Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és 
halászat. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Regione Lombardia 
Via Fabio Filzi 22 
20124 Milano MI 
ITALIA 

Internetcím: 

http://www.regione.lombardia.it, ezen belül: „Settori e politiche”, 
„Agricoltura”, „Argomenti”, „Aiuti di stato nel settore agricolo: 
pubblicazione dei regimi di aiuto” 

Egyéb információ: 

A támogatási program attól az időponttól kezdődően kerül 
végrehajtásra, amikor az Európai Bizottság nyilvántartásba 
veszi és közzéteszi a kérelmet. 

Az intézkedés általánosságban valamennyi termelési ágazatra 
kiterjed. Ez az összefoglaló a mezőgazdasági termékek előállítá
sával foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatásokra 
vonatkozik. 

A más ágazatokban működő vállalkozások esetében a támoga
tások nyújtása az „Ideiglenes közösségi keretrendszer a finan
szírozási lehetőségek elérésének támogatására irányuló állami 
támogatási intézkedésekhez a jelenlegi pénzügyi és gazdasági 
válságban” című, 2009. január 22-i bizottsági közleménnyel 
összhangban történik. 

Támogatás sz.: XA 34/10 

Tagállam: Észtország 

Régió: Eesti 

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

Jogalap: 

1. Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus § 11 lõike 
1 ja § 18 lõike 1 alusel; 

2. Põllumajandusministri 26 märtsi 2008. a määrus nr 26 
„Turuarendustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise 
kord, nende kulude loetelu, mille hüvitamiseks turuarendus
toetust antakse, ning toetuse määr” 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: Évente megközelítőleg 23,5 millió EEK. 

Maximális támogatási intenzitás: Legfeljebb 85 %. 

Végrehajtás időpontja: 2010. március 8. 

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

A támogatás célja: 

A mezőgazdasági termékek piaci értékesítési lehetőségeinek 
kibővítése, illetve a kutatási és fejlesztési eredményeknek a 
mezőgazdasági termelésre történő alkalmazása. 

A mezőgazdasági termelők a technikai segítséget a 15. cikkben 
foglaltaknak megfelelően vehetik igénybe. A támogatható 
kiadások megfelelnek a 15. cikk (2) bekezdésének a), c), d), e) 
és f) pontjában foglaltaknak (piackutatáshoz nyújtott támogatás, 
mezőgazdasági termékek promóciójának támogatása; vásárok, 
versenyek és kiállítások megszervezéséhez és az ezeken való 
részvételhez nyújtott támogatás, szakképzési támogatás). 

A támogatás nyújtására támogatott szolgáltatások formájában 
kerül sor, a termelők közvetlen kifizetésben nem részesülhetnek. 

Érintett ágazat(ok): Mezőgazdasági termelők (NACE-kód: A1) 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Põllumajandusministeerium 
Lai tn 39/Lai tn 41 
15056 Tallinn 
EESTI/ESTONIA 

Internetcím: 

http://www.agri.ee/?id=10600 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 35/10 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Illes Balears 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Ayudas para consolidar 
procesos de integración de cooperativas agrarias 

Jogalap: 

Orden de la consejera de Agricultura y Pesca de 10 de marzo de 
2005, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones en el sector agrario y pesquero (BOIB n o 43 de 
17 de marzo de 2005). 

Proyecto de Resolución de la Presidenta del Fondo de Garantía 
Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por la que se 
convocan las ayudas para el fomento de la intercooperación y la 
concentración de las cooperativas. 

Az intézkedést a tervezet negyedik részének 1.1. pontja tartal
mazza. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: A tervezett éves költségvetés 400 000 EUR, amely 
azonban utólag megnövelhető.
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Maximális támogatási intenzitás: 

Csökkenő mértékű: a támogatható tevékenység első évében 
felmerülő költségek vonatkozásában 100 %, majd ezt követően 
évente 20 százalékponttal csökken, azaz a társulások létrehozá
sának támogatására tervezett időszak folyamán a támogatás 
maximális intenzitása az egyes években rendre 100 %, 80 %, 
60 %, 40 % és 20 % lesz. A kedvezményezettenkénti összeg
határok az öt év során: 

1. másodlagos szövetkezetek konszolidációja esetében: 

a) ha a társulásból származó forgalom összértéke legfeljebb 
1 000 000 EUR, akkor 100 000 EUR; 

b) ha a társulásból származó forgalom összértéke 
1 000 001 EUR és 4 000 000 EUR között van, akkor 
200 000 EUR; 

c) ha a társulásból származó forgalom összértéke 
4 000 001 EUR -nál nagyobb, akkor 400 000 EUR; 

2. egyesülések esetében: 

a) ha az egyesülés összforgalma legfeljebb 1 000 000 EUR, 
akkor 100 000 EUR; 

b) ha az egyesülés összforgalma 1 000 001 EUR és 
4 000 000 EUR között van, akkor 300 000 EUR; 

c) ha az egyesülés összforgalma 4 000 001 EUR -nál 
nagyobb, akkor 400 000 EUR. 

Végrehajtás időpontja: Attól a naptól kezdődően, hogy az 
Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgató
ságának internetes oldalain közzétették a mentességi kérelem 
azonosító számát. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: A támogatási program keretében támogatható tevékeny
ségeket 2014. december 31-ig kell elvégezni. Ez a határidő 
azonban meghosszabbítható 2015. december 31-ig abban az 
esetben, ha ez szükséges ahhoz, hogy a támogatás nyújtása az 
eredetileg tervezett időtartamra biztosítva legyen. 

A támogatás célja: Az intézkedés az 1857/2006/EK bizottsági 
rendelet 9. cikkén alapul, és az a célja, hogy a szövetkezetek 
által nyújtott kínálat koncentrálásának támogatása útján előse
gítse és megerősítse a mezőgazdasági szövetkezetek integrációs 
folyamatait: az összeolvadásokat, a beolvadásokat, illetőleg a 
másodlagos szövetkezetek konszolidációját. 

Érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears 
(FOGAIBA) 
C/ Foners, 10 
07006 Palma 
Illes Balears 
ESPAÑA 

Internetcím: 

https://intranet.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do? 
ctrl=MCRST469ZI66706&id=66706 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 39/10 

Tagállam: Szlovák Köztársaság 

Régió: A Szlovák Köztársaság valamennyi régiója, azaz 
Pozsony, Nyugat-Szlovákia, Közép-Szlovákia és Kelet-Szlovákia 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Schéma štátnej pomoci 
na platby poistného v znení Dodatku č. 1 

Jogalap: 

— § 12 nariadenia vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných 
opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších pred
pisov (ďalej len „nariadenie vlády”), 

— zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskor 
ších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci”), 

— a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek 
előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyúj
tott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 
70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 1857/2006/EK 
bizottsági rendelet 12. cikke és 18. cikke (a továbbiakban: 
bizottsági rendelet). 

— a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások 
bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek 
nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 
2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (a 
továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet) I. mellék
lete. 

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

A programban tervezett támogatás nagyságrendje 2010 
folyamán: 3 990 000 EUR. 

A támogatási program keretében 2010-től tervezett teljes éves 
kiadás: 3 990 000 EUR 

A támogatási program keretében a 2010–2013 időszakra terve
zett teljes éves kiadás: 15 960 000 EUR
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Maximális támogatási intenzitás: A mezőgazdasági biztosítási 
díjak fizetéséhez nyújtott támogatás az évi biztosítási díj 50 %- 
áig nyújtható. 

Végrehajtás időpontja: 2010. március 

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

A támogatás célja: A termelők számára nyújtott támogatás 
célja a mezőgazdasági biztosítás egy részének térítése. 

Érintett ágazat(ok): 

Az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági 
termékek elsődleges előállítása. 

Mezőgazdaság, erdészet és halászat 

A1, ágazat: Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás 
és kapcsolódó szolgáltatások 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

A támogatást nyújtó hatóság: 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR (a továbbiakban: miniszté
rium) 
Dobrovičova ul. 12 
812 66 Bratislava 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

Tel. +421 259266111 
Internetcím: http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=161 
&id=901 

A támogatási programot végrehajtó hatóság: 

Pôdohospodárska platobná agentúra (a továbbiakban: kifizető 
ügynökség) 
Dobrovičova ul. 12 
815 26 Bratislava 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

Tel. +421 259266111 
Internetes oldal: http://www.apa.sk/index.php?navID=27 

Internetcím: — 

Egyéb információ: 

A már létező, a mezőgazdasági biztosítások díjainak fizetésére 
vonatkozó állami támogatási program (XA 258/07) módosítá
sáról van szó, mivel 2010-ben valósul meg a mezőgazdasági 
támogatásokról szóló 264/2009 sz. módosított kormányren
delet szerinti állami támogatások folyósítása. 

Az XA 258/07 szám alatt iktatott eredeti támogatási program 
szerint csak 2009. végéig nyújtottak támogatást. Az új program 
az XA 258/07 szám alatt iktatott eredeti támogatási program 
helyébe lép, és e program alapján 2010. március 1-jét követően 
nyújtanak állami támogatást. 

Az új támogatási program szerinti kifizetések teljesítik a Szer
ződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállítá
sával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami 
támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet 
módosításáról szóló, 1857/2006/EK bizottsági rendelet 
12. cikkében és 18. cikkében foglalt feltételeket. 

Jóváhagyta: Ing. Alexander ČARNÝ 
riaditeľ odboru štátnej pomoci a národných podpôr 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
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