
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 196/04) 

Támogatás sz.: XA 78/10 

Tagállam: Belgium 

Régió: Vlaanderen 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Bioweek 2010 

Jogalap: Subsidiebesluit voor het project „Bioweek 2010” van 
Bioforum Vlaanderen vzw (zie bijlage). 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 0,075 millió EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás maximális 
intenzitása a benyújtott támogatási projekt igazolt költségeinek 
50 %-a. Az általános költségekre nem nyújtható támogatás. 

Végrehajtás időpontja: A támogatás csak a miniszteri hatá
rozat aláírása és a költségvetési előirányzat elfogadása után 
(2010. április vége–május eleje) nyújtható. A nyugalmi elv tisz
teletben lesz tartva. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: A támogatást a „Bioweek” (biohét) rendezvény időtarta
mára (2010. június 5–13.) ítélik meg. 

A támogatás célja: 

A támogatást a Bioforum a biogazdálkodás jobb megismerte
tését szolgáló, 2010 júniusában megtartandó biohét megrende
zésére kapja. Elsősorban egy sajtótevékenységekkel egybekötött 
kommunikációs kampány stratégiai kidolgozásáról van szó, 
valamint magas színvonalon megszervezett tevékenységek 
irányításáról és koordinációjáról. 

A támogatás az 1857/2006/EK rendelet 15. cikkének hatálya 
alá tartozik. 100 %-os támogatás adható a következő költ
ségekre: 

15. cikk c) pont: Támogatás a harmadik személyek által nyújtott 
tanácsadói szolgáltatásokra, 

15. cikk e) pont: Támogatás a más országokból származó 
termékek előtt nyitott minőségi rendszerekkel, a generikus 
termékekkel, a generikus termékek táplálkozástani jótéteménye
ivel és ajánlott felhasználásukkal kapcsolatos tényszerű informá
ciók nyújtására, 

15. cikk f) pontja: kiadványok, például katalógusok, illetve az 
adott terület vagy egy adott termék termelőire vonatkozó tény
szerű információkat bemutató weboldal, feltéve, hogy ezek az 

információk és ismertetések semlegesek és az érintett összes 
termelő egyenlő esélyeket kap a kiadványban való megjelenésre. 
Csak olyan tevékenységek, illetve tájékoztató anyagok 
kaphatnak támogatást, amelyek nem utalnak a termék eredetére. 

A projekt reklámcélra nem nyújt támogatást. 

A támogatási program tiszteletben tartja a 15. cikk minden 
rendelkezését. 

Érintett ágazat(ok): 

Biogazdálkodás. 

Csak kis- és középvállalkozások részesülhetnek támogatásban. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Departement Landbouw en Visserij 
Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling 
Koning Albert II-laan 35, bus 40 
1030 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Internetcím: 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1629 

Egyéb információ: — 

Jules VAN LIEFFERINGE 

főtitkár 

Támogatás sz.: XA 82/10 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Comunitat Valenciana 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Asociación criadores 
caballos de pura raza española de la Comunidad Valenciana. 

Jogalap: Resolución de 2010, de la Consellera de Agricultura, 
Pesca y Alimentación,por la que se concede una subvención 
nominativa a la Asociación de criadores de caballosde pura 
raza española de la Comunidad Valenciana (PRECVAL)
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A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 110 000 EUR a 2010. év folyamán. 

Maximális támogatási intenzitás: A támogatható költségek 
100 %-a. 

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: A 2010. év folyamán. 

A támogatás célja: Program végrehajtása a telivér lovak 
tenyésztésének elősegítése érdekében Valencia Autonóm Körzet 
területén (1857/2006/EK rendelet 15. cikk). Az intézkedés a 
telivér lovak elterjesztését célzó program beindításával és az 
ilyen célú lótenyésztési rendezvények szervezésével kapcsolatos 
költségekre terjed ki (15. cikk). 

Érintett ágazat(ok): A spanyol telivér lovak tenyésztői és tulaj
donosai. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: Conselleria de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Internetcím: 

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/ 
precval2010.pdf 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 83/10 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Comunitat Valenciana 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Centro de Apoyo Tecno
lógico Lácteo (CEATEL). 

Jogalap: Resolución de 2010, de la Cosellera de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, por la que se concede una subvención 
nominativa al Centro de Apoyo Tecnológico Lácteo (CEATEL). 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 60 000 EUR a 2010. év folyamán. 

Maximális támogatási intenzitás: A támogatott céltól függően 
100 %, 70 % és 40 %. 

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: A 2010. év folyamán. 

A támogatás célja: 

A Bizottság 1857/2006/EK rendelete (2006. december 15.) a 
Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előál
lításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott 
állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK 
rendelet módosításáról: 

— 15. cikk (2) bekezdés a) pont, 

— 16. cikk (1) bekezdés a) pont, 

— 14. cikk (2) bekezdés b) pont, 

— 16. cikk (1) bekezdés b) pont, 

— 16. cikk (1) bekezdés c) pont. 

Érintett ágazat(ok): Tejadó kérődzőkkel foglalkozó állattartók 
Valencia Autonóm Körzet teljes területén. 

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/ 
ceatel2010.pdf 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 84/10 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Comunitat Valenciana 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Laboratorio Interprofe
sional Lácteo de la Comunidad Valenciana (LILCOVAL) 

Jogalap: Resolución de 2010, de la Consellera de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, por la que se concede una subvención 
nominativa al Laboratorio Interprofesional Lacteo de la Comu
nidad Valenciana.
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A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 25 000 EUR a 2010. év folyamán. 

Maximális támogatási intenzitás: A támogatható költségek 
100 %-a. 

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: A 2010. év folyamán. 

A támogatás célja: 

A Bizottság 1857/2006/EK rendelete (2006. december 15.) a 
Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előál
lításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott 
állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK 
rendelet módosításáról: 

— 14. cikk (2) bekezdés a) pont, 

— 14. cikk (2) bekezdés b) pont. 

Érintett ágazat(ok): Tejtermelő gazdaságok tulajdonosai és 
szervezeteik. 

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/ 
lilcoval2010.pdf 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 85/10 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Comunitat Valenciana 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Ayuda al Centro de 
Calidad Avícola y Alimentación Animal de la C.V. (CECAV) 

Jogalap: Resolución de 2010, de la Consellera de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, por la que se concede una subvención 
nominativa al Centro de Calidad Avícola y Alimentación 
Animal de la Comunidad Valenciana (CECAV). 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 28 000 EUR a 2010. év folyamán. 

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: A 2010. év folyamán. 

A támogatás célja: 

Szolgáltatások nyújtása a Valencia Autonóm Körzet területén 
működő állattartó gazdaságok baromfitartóinak és szervezete
iknek. 

Az intézkedés keretében támogatható költségek megegyeznek 
az 1857/2006/EK rendelet 10. cikkében megjelöltekkel: szolgál
tatások nyújtása az állattartó ágazat részére a termelőeszközök, 
a közbenső termékek és a végtermékek minőségellenőrzése, az 
állat-egészségügyi ellenőrzések, valamint az állattenyésztési 
ágazat minőségbiztosítási rendszereivel összefüggő integrált eljá
rások bevezetése érdekében. 

A támogatási program keretében a bizottsági rendeletek jelzett 
cikkeiben meghatározott költségekre, az ugyanott meghatá
rozott támogatási intenzitásoknak megfelelően nyújtható támo
gatás. 

Érintett ágazat(ok): Valenciai baromfitartó gazdaságok tulajdo
nosai és szervezeteik. 

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/ 
cecav2010.pdf 

Egyéb információ: —
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