
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 176/02) 

Támogatás sz.: XA 241/09 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Murcia térsége 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Ayudas a las coope
rativas agrarias de 2° grado para la realización de actividades 
orientadas al desarrollo rural 

Jogalap: Proyecto de Orden de la Consejería de Agricultura y 
Agua, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas a las cooperativas agrarias de 2° grado para la realización 
de actividades orientadas al desarrollo rural. 

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

Maximális támogatási intenzitás: 40 % 

Végrehajtás időpontja: 2010. január 1-jén 

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

A támogatás célja: A mezőgazdasági üzemekben végrehajtott 
beruházások támogatása (az 1857/2006/EK rendelet 4. cikke). 

Érintett ágazat(ok): 

NACE-kód 

A1 – Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és 
kapcsolódó szolgáltatások 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Ginés Vivancos Mateo 
Director General de Industrias y Asociacionismo Agrario 
Consejería de Agricultura y Agua 
Dirección General de Industrias y Asociacionismo Agrario 
Plaza Juan XXIII, s/n 
30008 Murcia 
ESPAÑA 

Internetcím: 

http://www.carm.es/neweb2/servlet/integra.servlets. 
ControlPublico?IDCONTENIDO=12951&IDTIPO=100& 
RASTRO=c428$m 

Egyéb információ: A mezőgazdasági szövetkezetek számára 
nyújtott ezen támogatás a versenyképesség növelésével lendü
letet ad a stratégiai területnek számító vidékfejlesztésnek, 
egyrészt a vidéki területek életminőségének növelése, másrészt 
a gazdasági tevékenységek diverzifikációja révén. 

Támogatás sz.: XA 58/10 

Tagállam: Olaszország 

Régió: Toscana 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Attività di divulgazione 
in merito alla assicurabilità delle produzioni agricole e zootec
niche da eventi atmosferici e da epizoozie 

Jogalap: L.R. 24 gennaio 2006, n. 1 «Disciplina degli interventi 
regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale» 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: A 2010-es évre 0,100 millió EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: 80 % 

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: 2010. december 31-ig. 

A támogatás célja: 

Technikai segítségnyújtás (az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke), 
és ezen belül az alábbiak: 

a) technikai segítségnyújtás az agrárszektorban – oktatás és 
szakképzés mezőgazdasági termelők részére (a képzési 
program szervezésének költségei, a (2) bekezdés a) pontjának 
i. alpontja); 

b) harmadik felek által nyújtott tanácsadási szolgáltatások 
(olyan szolgáltatások, amelyek nem minősülnek folyamatos 
tevékenységnek, a (2) bekezdés c) pontja);
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c) fórumok megszervezése és az ezeken való részvétel (kiadvá
nyok költségei és kiállítási helyiségek bérleti díja, a (2) 
bekezdés d) pontjának iii. és iv. alpontja). 

Érintett ágazat(ok): 

NACE-kód: 

A10601 – Növénytermesztési szolgáltatás 

A10602 – Állattenyésztési szolgáltatás 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Regione Toscana 
Palazzo Strozzi Sacrati 
Piazza del Duomo 10 
50122 Firenze FI 
ITALIA 

Internetcím: 

http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/ 
Contenuti/sezioni/agricoltura/aziende_agricole/rubriche/ 
opportunita_scadenze/visualizza_asset.html_1147291691.html 

Egyéb információ: Az 1/06. tartományi törvényre való hivat
kozással Toszkána tartomány által végrehajtásra kerülő támoga
tási program – az 1857/2006/EK rendelet 15. cikkének megfe
lelően – a következőkre irányul: technikai segítségnyújtás az 
agrárszektorban – oktatás és szakképzés mezőgazdasági 
termelők részére (a képzési program szervezésének költségei, a 
(2) bekezdés a) pontjának i. alpontja), harmadik felek által nyúj
tott tanácsadási szolgáltatások (olyan szolgáltatások, amelyek 
nem minősülnek folyamatos tevékenységnek, a (2) bekezdés c) 
pontja) és fórumok megszervezése és az ezeken való részvétel 
(kiadványok költségei és kiállítási helyiségek bérleti díja, a (2) 
bekezdés d) pontjának iii. és iv. alpontja). A támogatási program 
végrehajtása az ezen összefoglalóhoz mellékelt programterve
zetben szereplő iránymutatásokon alapuló pályázati felhívás 
keretében történik. 

Támogatás sz.: XA 60/10 

Tagállam: Szlovén Köztársaság 

Régió: Območje občine Sveti Tomaž, podravska statistična 
regija 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Finančne intervencije v 
kmetijstvo v občini Sveti Tomaž 

Jogalap: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva in podeželja za programsko obdobje 
2010–2013. 

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

2010: 8 000 EUR 

2011: 10 000 EUR 

2012: 10 000 EUR 

2013: 10 000 EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 

1. Elsődleges előállítással foglalkozó mezőgazdasági üzemekben 
végrehajtott beruházás: 

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

— egyéb területeken az elszámolható költségek legfeljebb 
40 %-a. 

2. Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás: 

— a támogatás nem haladja meg a termés és a termények 
biztosításához, illetve az állatok betegség miatti elhullása 
elleni biztosításhoz kapcsolódó, elszámolható költségek 
50 %-át. 

3. Technikai segítségnyújtás: 

— az elszámolható költségek akár 100 %-a a következő 
esetekben: oktatás és szakképzés, harmadik fél által nyúj
tott tanácsadási szolgáltatások, fórumok, versenyek, kiál
lítások és vásárok szervezése, valamint kiadványok, kata
lógusok és weboldalak közzététele. A támogatást támo
gatott szolgáltatások formájában kell nyújtani, és a mező
gazdasági termékeket előállító termelők nem részesül
hetnek közvetlen pénzkifizetésekben. 

Végrehajtás időpontja: Attól a naptól kezdődően, amelyen a 
támogatási programra vonatkozó mentesítési kérelem nyilván
tartási számát az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfej
lesztési Főigazgatóságának honlapján közzéteszik. 

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

A támogatás célja: Kkv-k támogatása. 

Az 1857/2006/EK bizottsági rendelet vonatkozó cikkei és a 
támogatható kiadások: 

A 2010–2013-as programozási időszakban a mezőgazdaság és 
a vidéki területek megőrzésére és fejlesztésére irányuló támoga
tások nyújtásáról szóló önkormányzati rendelettervezet olyan 
intézkedéseket tartalmaz, amelyek 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, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 
(HL L 358., 2006.12.16., 3. o.) és a Szerződés 87. és 88. cikke 
alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös 
piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. 
augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános 
csoportmentességi rendelet) (HL L 214., 2008.8.9., 3. o.) alábbi 
cikkei alapján állami támogatásnak minősülnek:
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— 4. cikk: Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházás, 

— 12. cikk: Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás, 

— 15. cikk: Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban. 

Érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Občina Sveti Tomaž 
Sveti Tomaž 37 
SI-2258 Sveti Tomaž 
SLOVENIJA 

Internetcím: 

http://www.sv-tomaz.si/files/uradno%20glasilo%201-2010.pdf 

Egyéb információ: — 

Župan Občine Sveti Tomaž 
Mirko CVETKO 

Támogatás sz.: XA 62/10 

Tagállam: Hollandia 

Régió: Provincie Utrecht (Utrecht) 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Investeringen in landbo
uwbedrijven ten behoeve van het milieu in het reconstructiege
bied 

Jogalap: 

Subsidieverordening inrichting landelijk gebied 2006 

Besluit subsidiekader ILG-AVP, artikel 3.2.3 Investeringen in 
landbouwbedrijven ten behoeve van het milieu in het reconst
ructiegebied 

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

Maximális támogatási intenzitás: 

A mezőgazdasági üzemekbe történő beruházásokra nyújtott 
támogatás esetén, melyek célja a környezetvédelem elősegítése 
a szerkezetváltás által érintett területen, a támogatás összege a 
támogatható költségek legfeljebb 40 %-a, legfeljebb 
200 000 EUR összeghatárig. 

A kombinált légkondicionáló berendezésekbe történő beruházá
sokra nyújtott támogatás a támogatható költségek legfeljebb 
40 %-a, legfeljebb 100 000 EUR összeghatárig. 

Végrehajtás időpontja: A program azután lép hatálya, hogy a 
programról szóló összefoglaló információkat közzétették a 
Bizottság honlapján. 

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

A támogatás célja: 

Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházás (az 
1857/2006/EK rendelet 4. cikke). 

A támogatás olyan, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott 
intézkedésekre nyújtható, melyek célja a mezőgazdaság által 
okozott környezetszennyezés csökkentése a szerkezetváltás 
által érintett területen, és amelyekre egy vagy több érvényes a 
következő kategóriák közül: 

— ammóniák-kibocsátás és -lerakás visszaszorítása, 

— a növényvédő szerek használatának és kibocsátásának csök
kentése, 

— a szagártalom csökkentése, 

— a finom por kibocsátásának csökkentése. 

A támogatás kedvezményezettjei a mezőgazdasági termékek 
elsődleges előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozások. 

Érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Provincie Utrecht 
Postbus 80300 
3508 TH Utrecht 
NEDERLAND 

Internetcím: 

http://utrecht.regelingenbank.eu/regeling/wijzigingsbesluit/?id= 
667 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 63/10 

Tagállam: Finnország 

Régió: A 2009-ben a kedvezőtlen éghajlati jelenségek által 
sújtott területek
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A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Támogatás a kedve
zőtlen éghajlati jelenségek miatt 2009-ban veszteséget elszen
vedő mezőgazdasági vállalkozások javára. 

Jogalap: 

Laki satovahinkojen korvaamisesta 1214/2000 

Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta 
(297/2008) 

Valtioneuvoston asetus vuoden 2009 viljelmäkohtaisista 
korvausosuuksista (annetaan kun tämän tiivistelmän toimittami
sesta on kulunut vähintään 10 työpäivää) 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaami
sesta (331/2008) 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: A 2009. évi termést érintő időjárási károk enyhítését 
szolgáló becsült éves támogatás összege 0,35 millió EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: 

A támogatás az 1857/2006/rendelet 2. cikkének (8) bekezdése 
alapján kerül kifizetésre. A támogatás összege azon veszteségek 
90 %-a, amelyek meghaladják a mezőgazdasági termelő önrésze
sedését, vagyis az átlagos terméshozam értékének 30 %-át. A 
mezőgazdasági termelő önrészesedése minden egyes, a kárpótlás 
által érintett növényfajta esetében is a teljes kár mennyiségének 
legalább 30 %-a. A kár bekövetkeztének évére vonatkozó 
terméshozam kiszámításához az adott területen a kár bekövet
keztének évét megelőző öt év terméshozamának átlagát kell 
alapul venni a legmagasabb és legalacsonyabb éves termés
hozam figyelmen kívül hagyásával. Amennyiben az előző öt 
év terméshozama nem ismert, az átlagos terméshozam kiszámí
tását a kár bekövetkeztének évét megelőző három év termés
hozamának átlaga alapján határozzák meg. A kérdéses termés
hozam értékének kiszámításához a kár bekövetkeztének évében 
érvényes átlagos eladási árat veszik alapul. Ezen adatok segít
ségével minden egyes mezőgazdasági termelő esetében külön 
kell kiszámolni a kárértéket. A kárérték kiszámítási módja 
következésképpen megfelel az 1857/2006/EK rendelet 
11. cikkében előírtaknak. 

Az elszámolható legmagasabb támogatásra jogosító kárösz- 
szegből le kell vonni a terméskárból adódó esetleges biztosítási 
kártérítést, illetve minden egyéb, nem a kedvezőtlen éghajlati 
jelenségekre visszavezethető kifizetéseket. 

Végrehajtás időpontja: A támogatási rendszer hatályba lépésé- 
nek legkorábbi időpontja: 2010. április 15. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: A támogatást a 2009. évi károk rendezésére nyújtják. 

A támogatás célja: A kedvezőtlen éghajlati jelenségek által 
sújtott mezőgazdasági és kertészeti vállalkozások támogatása 
(a 1857/2006/EK bizottsági rendelet 11. cikke). 

Érintett ágazat(ok): A támogatás összesen mintegy 3 600 
hektárnyi területet érint. 21 különböző növényfajtában kelet
keztek károk. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

A támogatásnyújtás feltételeinek meghatározása: 

Maa- ja metsätalousministeriö (Földművelésügyi és Erdőgazdál
kodási Minisztérium) 
PL 30 
FI-00023 Valtioneuvosto 
SUOMI/FINLAND 

A támogatási intézkedés végrehajtása: 

Maaseutuvirasto (Vidékfejlesztési Hivatal) 
PL 256 
FI-00101 Helsinki 
SUOMI/FINLAND 

Internetcím: 

http://www.mavi.fi 
http://www.finlex.fi 

Egyéb információ: —
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