
A 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 156/03) 

Támogatás sz.: XA 40/10 

Tagállam: Litvánia 

Régió: — 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Paramos teikimas už 
šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, pašali
nimą ir sunaikinimą (schemos Nr. XA 249/09 pakeitimas) 

Jogalap: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. 
gegužės 26 d. įsakymo Nr. 3D-217 bei žemės ūkio ministro 
2009 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 3D-815 pripažinimo nete
kusiais galios „pakeitimo“ projektas. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 3 100 000 LTL (a hivatalos árfolyamon 898 550 
EUR). 

Maximális támogatási intenzitás: 

1. A támogatás mértéke az elhullott állomány eltávolítási és 
megsemmisítési költségeinek 100 %-áig terjedhet, ameny- 
nyiben kötelező elvégezni az érintett elhullott állomány 
TSE-vizsgálatát. 

2. A támogatás mértéke az eltávolítási költségek 100 %-áig és a 
megsemmisítési költségek 75 %-áig terjedhet a következő 
esetekben: 

— olyan szarvasmarha-, juh- vagy kecsketetemek eltávolí
tása, amelyek esetében nem kötelező TSE-vizsgálatot 
végezni, 

— lótetemek eltávolítása, 

— sertéstetemek eltávolítása, amennyiben a sertéstenyésztő 
legfeljebb 1 000 sertést tart. 

3. A támogatás mértéke az eltávolítási és megsemmisítési költ
ségek legfeljebb 18 %-áig terjedhet a következő esetekben: 

— sertéstetemek eltávolítása, amennyiben a sertéstenyésztő 
több mint 1 000 sertést tart, 

— madártetemek eltávolítása. 

Végrehajtás időpontja: A támogatási program akkor lép 
hatályba, amikor a Bizottság a kézhezvételről megküldte vissza
igazolását, azonosító számot rendelt a programhoz, és az össze
foglalót közzétette az interneten. 

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

A támogatás célja: 

Támogatás nyújtása kkv-knak. 

Az állattenyésztési ágazatban működő vállalkozások és mező
gazdasági termelők támogatása a következetes ellenőrzési prog
ramnak és az elhullott állomány biztonságos eltávolításának 
biztosítása érdekében. 

A támogatási programra az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 
16. cikke alkalmazandó. 

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.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id= 
22363&p_query=&p_tr2=&p_org=13&p_fix=y 

Egyéb információ: Ennek az állami támogatási programnak a 
hatálybalépésével az XA 249/09 számú támogatási program 
lezárul. 

Támogatás sz.: XA 41/10 

Tagállam: Szlovén Köztársaság 

Régió: Goriška statisztikai régió 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Podpore programom 
razvoja podeželja v Mestni občini Nova Gorica 

Jogalap: Odlok o dodeljevanju pomoči za programe in investi
cije v kmetijstvu in podeželju v Mestni občini Nova Gorica 

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: Hozzávetőleg évi 56 000 EUR.
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Maximális támogatási intenzitás: 

— mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházás: a támo
gatható költségek legfeljebb 40 %-áig (héa nélkül), 

— biztosítási díjak társfinanszírozása: a támogatható költségek 
legfeljebb 50 %-áig, 

— birtokrendezés: a felmerült támogatható költségek legfeljebb 
100 %-áig (héa nélkül), 

— minőségi termékek előállítása: a támogatható költségek 
legfeljebb 100 %-áig (héa nélkül), támogatott szolgáltatások 
formájában kell nyújtani, 

— technikai segítségnyújtás: a támogatható költségek legfeljebb 
100 %-áig (héa nélkül), támogatott szolgáltatások formá
jában kell nyújtani. 

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: 2013. december 31-ig. 

A támogatás célja: 

1. Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházás (4. cikk): 

— célkitűzések: a mezőgazdasági üzemekben folyó alapvető 
termelésbe való beruházás társfinanszírozása a termelési 
költségek csökkentése, a termelés hatékonyabbá tétele és 
átállítása, a minőség fokozása, a természetes környezet 
megőrzése és gondozása, illetve a higiéniai feltételek 
vagy az állatjólléti normák javítása révén, 

— támogatható költségek: ingatlanok építése, vásárlása vagy 
fejlesztése, gépek és berendezések vásárlása vagy lízingje 
– beleértve a szoftvereket – az áru piaci értékének mérté
kéig, az e kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, 
például építészek és tanácsadók tiszteletdíjai, megvalósít
hatósági tanulmányok, szabadalmak és használati enge
délyek megszerzése, valamint földvásárlás (az építkezési 
célra szánt földterület kivételével). 

2. Biztosítási költségek (12. cikk): 

— célkitűzések: a természeti csapások következtében a 
mezőgazdasági terményeket fenyegető kockázatok csök
kentése, valamint a tenyésztett állatok betegség miatti 
elhullásából adódó veszteségek csökkentése, 

— támogatható költségek: egy termesztési idényben a 
természeti jelenségek által a terményekben és gyümöl
csökben keletkezett károk elleni biztosítás költségei, vala
mint egy biztosítási évben az állatbetegségek okozta 
veszteségek elleni biztosítás díja. 

3. Birtokrendezés (13. cikk): 

— célkitűzések: a kisméretű és széttagolt parcellák miatti 
termelési költségek csökkentése, 

— támogatható költségek: a jogi és adminisztratív jellegű 
költségek, beleértve a felmérések költségeit. 

4. Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző 
támogatás (14. cikk): 

— célkitűzések: minőségi mezőgazdasági termékek előállítá
sának ösztönzése, 

— támogatható költségek: – a piackutatási tevékenységekkel, 
valamint terméktervezéssel és -kialakítással kapcsolatos 
költségek, ideértve a földrajzi jelzések és eredetmegjelö
lések elismerése vagy a különleges tulajdonság tanúsít
ványa iránt a megfelelő közösségi rendeletekkel össz
hangban benyújtott kérelem elkészítéséhez nyújtott 
támogatást; továbbá a minőségbiztosítási rendszerek, 
mint például az ISO 9000 vagy az ISO 14000, veszély
elemzésen és kritikus ellenőrzési pontokon (HACCP) 
alapuló rendszerek, nyomonkövethetőségi rendszerek, a 
hitelesség és a forgalmazási előírások tiszteletben tartását 
biztosító rendszerek költségei; a személyzetnek az előző 
bekezdésben meghatározott programok és rendszerek 
használatával összefüggésben tartott képzések költségei; 
az elismert tanúsító szervek által minőségbiztosítási és 
más hasonló rendszerek előzetes tanúsításáért kivetett 
díjakkal kapcsolatos költségek. 

5. Technikai segítségnyújtás (15. cikk): 

— célkitűzések: a hatékonyság és a szakértelem fokozása a 
következőkkel összefüggésben felmerült költségek társ
finanszírozása révén: oktatás és szakképzés, a tanácsadási 
szolgáltatások, a mezőgazdasági üzemek közötti ismeret
megosztás céljából események, versenyek, kiállítások és 
vásárok szervezése, versenyeken való részvétel, a tudomá
nyos ismeretek terjesztése, kiadványok és weboldalak 
közzététele, valamint tudományos ismeretek terjesztése, 

— támogatható költségek: mezőgazdasági termelők és 
mezőgazdasági dolgozók oktatása és szakképzése: 
képzési programok szervezési költségei, valamint részt
vevők utazási és ellátási költségei; a mezőgazdasági 
üzemek közötti ismeretmegosztást célzó események szer
vezési költségei, valamint a versenyekkel, kiállításokkal és 
vásárokkal összefüggő költségek: részvételi díjak, útikölt
ségek, publikációs költségek, kiállítótermek bérleti díjai, 
az odaítélt szimbolikus díjak költségei (díjanként és díja
zottként legfeljebb 250 EUR-ig); kiadványok, például 
katalógusok, illetve az adott terület vagy egy adott 
termék termelőire vonatkozó tényszerű információkat 
bemutató weboldal költségei, feltéve, hogy ezek az infor
mációk és ismertetések semlegesek és az érintett összes 
termelő egyenlő esélyeket kap a kiadványban való megje
lenésre. 

Érintett ágazat(ok): A mezőgazdaság valamennyi ágazata. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Mestna občina Nova Gorica 
Trg E. Kardelja 1 
SI-5000 Nova Gorica 
SLOVENIJA
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Internetcím: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201014&stevilka= 
603 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 42/10 

Tagállam: Ciprus 

Régió: Ciprus 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Ο περί Γεωργικής Ασφά 
λισης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και οι περί Οργανισμού 
Γεωργικής Ασφάλισης (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 
2010 

Jogalap: 

α) Ο περί Γεωργικής Ασφάλισης (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2010 και οι περί Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (Τροποπ 
οιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2010 οι οποίοι εγκρίθηκαν με 
την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 
5 Αυγούστου 2009. 

β) Η Απόφαση του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αριθ. 
312 ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2009. όπως δημοσιεύθηκε 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας της 
18ης Σεπτεμβρίου 2009. 

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 250 000 EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 50 % 

Végrehajtás időpontja: 2010. március 19. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2014. június 30-ig 

A támogatás célja: Biztosítási díjak (1857/2006/EK rendelet 
12. cikke) 

Érintett ágazat(ok): 

A10201 – Szőlőtermesztés 

A10204 – Almatermésű, csonthéjas termesztése 

A10205 – Egyéb fán és bokron termő gyümölcsök és diófélék 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης 
Ζήνωνος Χρ. Σώζου 29-31 
Λευκωσία/Nicosia 
ΚΎΠΡΟΣ/CYPRUS 

(Agricultural Insurance Organisation 
Zinonos Chr. Sozou 29-31 
Nicosia 
CYPRUS) 

Internetcím: 

http://www.oga.org.cy/images/users/1/23.03.046.110.2009.pdf 

http://www.oga.org.cy/images/users/1/23.01.050.163-2009.pdf 

http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/ 
9D62E9F65B0DBB94C22576390025F89F/$file/ 
Απόφαση%20Αρ.%20312.pdf 

Egyéb információ: A mezőgazdasági biztosításról szóló 2010. 
évi (módosító) törvény és az Agrárbiztosítási Szervezetről szóló 
2010. évi (módosító) rendeletek (2. szakasz) elfogadásával az 
agrárbiztosítások eddig hatályos rendszere oly módon módosul, 
hogy a) kiterjed a lombhullató fákban okozott hőkárokra; b) a 
virágzási szakaszban okozott időjárási károkra az almatermésű 
és csonthéjas fák esetében; c) a lombhullató fák meghatározása 
magában foglalja a dióféléket is; valamint d) a kárviselési időt 
kiterjeszti a gyümölcs- és szőlőültetvényekre, hogy annak 
kezdete a virágzás kezdete előtti időszakra essen. A lombhullató 
fákat érintő biztosítási konstrukció és általában véve az agrár
biztosítási terv életképességének fenntartása érdekében, valamint 
azért, hogy az Agrárbiztosítási Szervezet teljesíteni tudja a bizto
sított gazdákkal szemben vállalt kötelezettségeit, 6 %-ról 10 %- 
ra kellett felemelni a csonthéjasok és almatermésűek biztosítási 
díjtételét, és ez nemcsak a gazdák, hanem a kormány számára is 
megnövelte az éves hozzájárulást, hiszen a biztosítási díjakat 
50 %-ban, mintegy 250 000 EUR erejéig az állam támogatja. 
Az itt bejelentett támogatás az eddig hatályos, XA 77/08 
számú és „Biztosításidíj-támogatás” című intézkedést módosítja. 

Támogatás sz.: XA 43/10 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: — 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Ayudas para fomentar la 
producción de productos de calidad 

Jogalap: Proyecto de Real Decreto …/2010, de … de …, por el 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas a las agrupaciones de productores de plantas vivas y 
productos de la floricultura para mejorar la producción, la 
comercialización y la formación del sector. 

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

Az éves kiadás összege 2 083 333 EUR. 

A királyi rendelet 1. és 3. szakasza szerinti támogatások 
esetében az összesített maximumösszeg termelői csoportonként 
250 000 EUR, mely legfeljebb három év időtartamú tevékeny
ségre vehető igénybe.
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Maximális támogatási intenzitás: A támogatás legfeljebb a kis- 
és középvállalkozásnak minősülő termelői csoportoknál felme
rülő tényleges kiadások összegének 50 %-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: 2013. december 31-ig. 

A támogatás célja: 

A dísznövényágazatban előállított élő növények és más 
termékek minőségének javítása és kínálatának gazdagítása keres
kedelmi értékük növelése érdekében. Az 1857/2006/EK rendelet 
14. cikke szerint. 

Támogatható tevékenységek: 

A. piackutatási tevékenység, új termékek tervezése és kialakí
tása; 

B. minőségbiztosítási rendszerek (például az ISO 9000 vagy az 
ISO 14000 szabványsorozat szerinti rendszerek), kockázat
elemzésen és a kritikus pontok felkutatásán alapuló rend
szerek, nyomon követési rendszerek, a forgalmazási minő
ségszabványok tiszteletben tartását garantálni hivatott más 
rendszerek, környezetvédelmi auditrendszerek és más olyan 
termelési minőségügyi rendszerek bevezetése, amelyek célja, 
hogy – az előállítás és a forgalmazás egy vagy több szaka
szára összpontosítva, független egységek ellenőrzésén 
alapuló mechanizmusok révén, olyan követelmények alapján, 
amelyek függetlenek az élő növényekre és a dísznövényága
zatban előállított termékekre vonatkozó alapjogszabá
lyokban előírt követelményektől – a lehető legnagyobb 
mértékben biztosítható legyen a nyomonkövethetőség, a 
minőség és a fogyasztó megfelelő tájékoztatása; 

C. a B) pont alapján kialakított rendszerek első tanúsítása. 

Érintett ágazat(ok): A dísznövényágazatban előállított élő 
növények és más termékek. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Paseo de Infanta Isabel, 1 
28014 Madrid 
ESPAÑA 

Internetcím: 

http://www.mapa.es/ministerio/pags/normas/ayudas_floricultura. 
pdf 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 47/10 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Comunitat Valenciana 

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

Jogalap: Egyedi címzett támogatás az autonóm körzet 2010. évi 
költségvetése terhére 

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 500 000,00 EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 100 % 

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 decemberéig. 

A támogatás célja: 

Részvétel szakmai vásárokon; a vállalkozások közötti tapaszta
latcserét szolgáló fórumok megszervezése és a termékeiket 
tengerentúli országokba exportáló vállalkozások tevékeny
ségének koordinálása. 

Tájékoztatási és promóciós kampány a narancs- és a klementin
fogyasztás növelése érdekében, tápértékük és kedvező egészségi 
tulajdonságaik hangsúlyozásával, anélkül, hogy egyetlen esetben 
is elhangozna bármely vállalkozás neve, márkanév vagy eredet
megjelölés; tudományos információk gyűjtése és elemzése az 
élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre 
vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK közösségi rendelet 
alapján összeállítandó listákra való felvétel céljából előterjesz
tendő javaslatok kidolgozásához; a piaci folyamatok megisme
résének javítása, ágazati tájékoztatási központ és kapcsolatok a 
közösségi, a központi és a körzeti intézményekkel; a szerző
déses viszonyok támogatása az ágazatban és típusszerződések 
kidolgozása; technikai jellegű minőségügyi tevékenység: 
kártevők és betegségek nyomon követése, kutatási programok. 
A fenti tevékenységek a 2006. december 15-i 1857/2006/EK 
bizottsági rendelet 15. cikkében szerepelnek. 

Érintett ágazat(ok): Valencia autonóm körzet agrár-élelmisze
ripari kis- és középvállalkozásai. 

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/ 
intercitrus2010.pdf 

Egyéb információ: — 

La Directora General de Comercialización 

Marta VALSANGIACOMO GIL

HU 2010.6.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 156/7
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