
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 185/06) 

Támogatás sz.: XA 288/09 

Tagállam: Litván Köztársaság 

Régió: — 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Techninės paramos 
(konsultacinėms paslaugomis) teikimas žemės ūkio sektoriuje 

Jogalap: Žemdirbių konsultavimo veiklos finansavimo taisyklių 
projektas 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 6 500 000 LTL (a hivatalos árfolyamon 
1 882 530 EUR). 

Maximális támogatási intenzitás: 

— a legfeljebb 0,5 óráig terjedő időtartamú egyéni konzultációk 
esetében a támogatás mértéke a szaktanácsadási díj 100 %- 
áig és legfeljebb 60 LTL összegig terjedhet, 

— a legfeljebb 1 óra időtartamú egyéni konzultációk esetében a 
támogatás mértéke a szaktanácsadási díj 80 %-áig és legfel
jebb 100 LTL összegig terjedhet, 

— a (legalább négy tanóra időtartamú és legalább 12 fő rész
vételével megrendezett) szaktanácsadási események esetében 
a támogatás mértéke a szaktanácsadási díj 100 %-áig és 
legfeljebb 1 600 LTL összegig terjedhet. 

Támogatható költségek: Az e programra vonatkozó szabályok 
hatálya alá tartozó, a végső kedvezményezettek számára bizto
sított szaktanácsadási szolgáltatások díjai. 

Végrehajtás időpontja: 

A támogatási program akkor lép hatályba, amikor a Bizottság a 
kézhezvételről megküldte visszaigazolását, azonosító számot 
rendelt a programhoz, és az összefoglalót közzétette az inter
neten. 

A végrehajtás ideiglenes időpontja: 2010. április 12. 

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

A támogatás célja: 

A program kkv-k támogatására irányul. 

Célja technikai segítség nyújtása az agrárszektorban az 
1857/2006/EK bizottsági rendelet 15. cikkének megfelelően. 

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.zum.lt/lt/teisine-informacija/isakymai/5529 

Egyéb információ: Ez az állami támogatási program hatályba
lépésétől felváltja az XA 197/08 számú, „Technikai segítség
nyújtás szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez az 
agrárszektorban” (Techninės paramos (konsultacinėms paslau
goms) teikimas žemės ūkio sektoriuje) megnevezésű korábbi 
programot. 

Támogatás sz.: XA 75/10 

Tagállam: Ciprus 

Régió: Ciprus 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Schedio gia antimetopioi 
toy Ioy tis Tristezas ton esteridosidoy 

Jogalap: 

1. Apofasi Ypourgikoy Symvoylioy 

2. Apofasi Eforoy Elegchoy Kratikon Eniochyoeon me arithmo 
317 kai imerominia 15 Martiou 2010 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 161100–644400 EUR.
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Maximális támogatási intenzitás: 100 %. 

Végrehajtás időpontja: 2010. június 1. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2010. június 1-jétől 2014. június 30-ig. 

A támogatás célja: A citrusféléket megtámadó tristeza vírus 
felszámolása és a fertőzött fák és ligetek megsemmisítése a 
termelőknek fizetett kártalanítás ellenében, valamint a citrusfélék 
egészséges és minősített szaporítóanyagának in vitro mikrooltási 
módszerrel történő előállítása, tárolása és terjesztése (az 
1857/2006/EK rendelet 10. cikkének értelmében). 

Érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság – citrusfélék 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Agricultural Research Institute 
Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment 
P.O. Box 220016 
1516 Nicosia 
CYPRUS 

Internetcím: 

http://arinet.ari.gov.cy/content/TRISTEZA.pdf 

Egyéb információ: A ligeteknek a természetes hordozók által 
terjesztett tristeza vírustól való megtisztítása céljából nyújtott 
kártalanítást az érintett fák száma alapján fizetik.
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