
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 220/06) 

Támogatás sz.: XA 80/10 

Tagállam: Olaszország 

Régió: Sardegna 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: avviso pubblico di chia
mata di progetti per la «qualificazione professionale di giovani 
neo-imprenditori del settore agricolo» — da realizzare con il 
contributo del Fondo Sociale Europeo 2007/2013 — obiettivo 
competitività regionale e occupazione — Asse I Adattabilità. 

Jogalap: 

— POR FSE 2007-2013 della Regione Autonoma della 
Sardegna approvato con Decisione C(2007) 6081 del 
30.11.2007. della Commissione Europea, 

— Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 
2007-2013 approvato con decisione della Commissione 
Europea numero C(2007) 5949 del 28 novembre 2007. e 
successive modifiche e integrazioni. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 800 000,00 EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 100 % 

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: 2012. július 31. 

A támogatás célja: Technikai segítségnyújtás (az 1857/2006/EK 
rendelet 15. cikke) 

Érintett ágazat(ok): 

NACE-kód: 

A – Mezőgazdaság, Erdőgazdálkodás és Halászat 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale 
Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della 
Formazione Professionale 
Via XXVIII Febbraio 1 
09131 Cagliari CA 
ITALIA 

Internetcím: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1= 
1385&id=19926 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 93/10 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Cantabria 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Ayudas a servicios de 
asesoría prestados por Agrupaciones de Sanidad Vegetal a 
Pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de 
productos agrícolas 

Jogalap: Proyecto de Orden DES/XX/2010, por la que se estab
lecen las bases reguladoras y la convocatoria para 2010 de las 
ayudas a servicios de asesoría prestados por Agrupaciones de 
Sanidad Vegetal a pequeñas y medianas empresas dedicadas a la 
producción de productos agrícolas.
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A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 40 000 EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: 

1. tanácsadás – a növényi kártevők elleni integrált fellépéssel 
foglalkozó szakértő díjainak esetében 80 %; 

2. a szakértői tanácsadáshoz kapcsolódó egyéb kötlségek, pl. az 
alkalmazottak képzése, szakirodalom, kiadványok, informa
tikai eszközök és programok esetében 75 %; 

3. az integrált növényvédelem megvalósításához szükséges 
céleszközök beszerzésének költségei esetében 50 %. 

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: 2010–2013 

A támogatás célja: 

A mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és 
középvállalkozásoknak nyújtott, a haszonnövények kártevői és 
betegségei elleni integrált fellépéssel kapcsolatos tanácsadás 
támogatása. A tanácsadást a Consejería de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca y Biodiversidad de Cantabria által bejegyzett 
nonprofit szövetkezetek nyújthatják, és ezek szolgáltatásait 
arányos ellenszolgáltatásért a szövetségben tagsággal nem 
rendelkező kis- és középvállalkozások is igénybe vehetik. 

A támogatás uniós jogalapja a Szerződés 87. és 88. cikkének a 
mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és közép
vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkal
mazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 
2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 
15. cikke. 

Érintett ágazat(ok): mezőgazdaság (növénytermesztés) 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Gobierno de Cantabria 
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad 
C/ Gutiérrez Solana s/n 
39011 Santander 
ESPAÑA 

Internetcím: 

http://www.cantabriaeuropa.org/DFC28C3A-E9F0-5EF4-1041- 
75E45F67BC70.pdf/documentos_interes/documentos/ 
Ayudas-estatales 

http://www.cantabriaeuropa.org/ESP/e/114/Trabajo–Practicas-y- 
Becas/Ayudas-del-Estado 

Egyéb információ: 

Dirección General de Desarrollo Rural 
C/ Gutiérrez Solana s/n 
39011 Santander 
ESPAÑA 

Tel. +34 942207864 
E-mail: fernandez_b@gobcantabria.es 

Santander, 2010. április 20. 

Benito FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ-ARANGO 
El Jefe De Servicio De Agricultura Y Diversificación Rural 

Támogatás sz.: XA 98/10 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Navarra 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Baremos de indemniza
ción a la pequeñas y medianas empresas agrícolas dedicadas a la 
producción primaria de productos agrícolas por las actuaciones 
fitosanitarias para el control de enfermedades o infecciones 
parasitarias de sus cultivos y plantas 

Jogalap: Orden Foral de la Consejera de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente, por la que se establecen los baremos de 
indemnización a la pequeñas y medianas empresas agrícolas 
dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas por 
las actuaciones fitosanitarias para el control de enfermedades o 
infecciones parasitarias de sus cultivos y plantas. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 88 918 EUR 

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás maximális 
intenzitása egyetlen esetben sem haladhatja meg az elismert 
károk 80 %-át. 

Végrehajtás időpontja: A támogatási program végrehajtása 
azon a napon kezdődik, amikor az Európai Bizottság Mezőgaz
dasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának internetes oldalain 
közzéteszik az 1857/2006/EK rendeletben előírt mentességi 
kérelem jegyzékszámát. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2010-től 2013. december 31-ig.

HU C 220/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.8.14.

http://www.cantabriaeuropa.org/DFC28C3A-E9F0-5EF4-1041-75E45F67BC70.pdf/documentos_interes/documentos/Ayudas-estatales
http://www.cantabriaeuropa.org/DFC28C3A-E9F0-5EF4-1041-75E45F67BC70.pdf/documentos_interes/documentos/Ayudas-estatales
http://www.cantabriaeuropa.org/DFC28C3A-E9F0-5EF4-1041-75E45F67BC70.pdf/documentos_interes/documentos/Ayudas-estatales
http://www.cantabriaeuropa.org/ESP/e/114/Trabajo--Practicas-y-Becas/Ayudas-del-Estado
http://www.cantabriaeuropa.org/ESP/e/114/Trabajo--Practicas-y-Becas/Ayudas-del-Estado


A támogatás célja: 

A támogatás célja a mezőgazdasági termelők azon kárainak 
ellentételezése, amelyek a növények megbetegedése, illetőleg a 
betegségek megelőzése és felszámolása kapcsán keletkeztek. 

A támogatás a 10. cikk (11) bekezdésén és (2) bekezdése a) 
pontjának i. alpontján alapul. Támogatható költségek: a 
megsemmisített termés piaci értéke, a megsemmisített növények 
biztosítással fedezett vagy valós értéke, valamint a növényvédő 
szerek és a növénybetegségek elleni védekezést szolgáló más 
eszközök értéke. 

Érintett ágazat(ok): A támogatás kedvezményezettje a zöldség-, 
a gyümölcs- és a dísznövényágazat, valamint az erdészet. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Gobierno de Navarra 
Dirección General de Agricultura y Ganadería 
Servicio de Agricultura 
C/ Tudela, 20 
31003 Pamplona 
ESPAÑA 

Internetcím: 

http://www.cfnavarra.es/agricultura/COYUNTURA/ 
AyudasEstado/pdfs/STNO10063%20OF.pdf 

Egyéb információ: —
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