
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 262/07) 

Támogatás sz.: XA 146/10 

Tagállam: Franciaország 

Régió: Bourgogne 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Aide régionale jeune 
agriculteur HCF (hors cadre familial) 

Jogalap: 

Code général des collectivités territoriales, notamment son 
article L 1511-2 

Circulaire DGFAR/SDEA/C2008-5002 (16.1.2008.) 

Délibération du Conseil régional de Bourgogne. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 700 000 EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: mezőgazdasági üzemenként 
3 375–13 500 EUR támogatás. 

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: 2013-ig. 

A támogatás célja: 

A támogatási program a 2006. december 15-i 1857/2006/EK 
bizottsági rendelet 7. cikkének keretében valósul meg. 

A támogatás célja azoknak a mezőgazdasági termelőknek a 
támogatása és ösztönzése, akik a családi vállalkozáson kívül 
kezdik meg tevékenységüket és megfelelnek az alábbi feltéte
leknek: 

— 40 évnél fiatalabb életkor és mezőgazdasági tevékenység 
első alkalommal való megkezdése a mezőgazdasági üzem 
vezetőjeként, 

— rendelkeznek a megfelelő szakképzettséggel és szakmai 
alkalmassággal az európai szabályozással összhangban, 

— mezőgazdasági tevékenység fejlesztésére irányuló üzleti terv 
benyújtása, 

— mezőgazdasági társadalombiztosítási pénztárban („mutualité 
sociale agricole”) való tagság igazolása. 

A támogatás közvetlenül a mezőgazdasági termelő részére kerül 
kifizetésre. 

A támogatás megkülönböztetendő a helyi kezdeményezések 
létrehozására és fejlesztésére szolgáló, XA 25/07. szám alatt 
nyújtható támogatástól („programme pour l’installation et le 
développement des initiatives locales PIDIL”). 

Érintett ágazat(ok): mezőgazdasági ágazat. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Conseil régional de Bourgogne 
Direction de l’agriculture et du développement rural 
17 boulevard de la Trémouille 
BP 23502 
21035 Dijon Cedex 
FRANCE 

Internetcím: 

http://www.cr-bourgogne.fr/doc/gda/2010-06/RT_9301_CPER_ 
1_aide_regionale_jeune_agriculteur.doc 

Egyéb információ: A javasolt program lehetővé teszi az XA 
28/09. szám alatt benyújtott program folytatását egy olyan éves 
költségvetéssel, amely jobban igazodik Bourgogne régió fiatal 
gazdálkodóinak igényeihez. 

Támogatás sz.: XA 147/10 

Tagállam: Franciaország 

Régió: Bourgogne 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Conseils aux agriculteurs 

Jogalap: 

Code général des collectivités territoriales, notamment son 
article L 1511-2 

Délibération du Conseil régional de Bourgogne. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 1 000 000 EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: 

Az elszámolható költségek (tervezési, dokumentációs és 
kommunikációs költségek) 80 %-a, amelyek az alábbi témákban 
kifejtett tanácsadói tevékenység kapcsán merülnek fel: 

— energia, mezőgazdasági hulladékok, integrált termesztés, a 
mezőgazdasági termékek hasznosítása helyi program kere
tében, 

— mezőgazdasági gépészet, 

— tevékenység diverzifikálása, 

— ágazati együttműködési kezdeményezésekben (egészségügyi, 
genetikai vagy alacsonyabb inputfelhasználással járó prog
ramok) való termelés módjai,
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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: 2013-ig. 

A támogatás célja: 
A támogatási program a 2006. december 15-i 1857/2006/EK 
bizottsági rendelet 15. cikkének keretében valósul meg. 

A tanácsadói tevékenység időszakos és nincs összefüggésben a 
mezőgazdasági vállalkozás rendes működésével. 

A támogatási program lehetővé teszi azon meghatározott költ
ségek finanszírozását, amelyek az említett különböző, mezőgaz
dasági szakismeret-átadásra tömörült szervezetek tevékenysége 
nyomán keletkeznek. A mezőgazdasági mentességi rendelet 
15. cikke (3) és (4) bekezdésében (point 3 et 4 de l’article 15 
du règlement d’exemption agricole) foglaltaknak megfelelően 
nem folyósítható közvetlen kifizetés a mezőgazdasági terme
lőknek, valamint a jogosult személyek számára a szervezetben 
való tagság nem lehet feltétele a szolgáltatáshoz való hozzáfé
résnek. 

Érintett ágazat(ok): mezőgazdasági termelési ágazat. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Conseil Régional de Bourgogne 
Direction de l’agriculture et du développement rural 
17 boulevard de la Trémouille 
BP 23502 
21035 Dijon Cedex 
FRANCE 

Internetcím: 

http://www.cr-bourgogne.fr/doc/gda/2010-06/RT_7101_AA_2_ 
conseils_aux_agriculteurs.doc 

http://www.cr-bourgogne.fr/doc/gda/2010-06/RT_9301_AA_3_ 
conseils_aux_agriculteurs_en_agroequipement.doc 

http://www.cr-bourgogne.fr/doc/gda/2010-06/RT_9301_AA_4_ 
conseils_aux_agriculteurs_en_diversification.doc 

http://www.cr-bourgogne.fr/doc/gda/2010-06/RT_9302_CPER_ 
4_conseils_aux_agriculteurs_modes_production.doc 

Egyéb információ: A javasolt program lehetővé teszi az XA 
32/09. szám alatt benyújtott program folytatását egy olyan éves 
költségvetéssel, amely jobban igazodik Bourgogne régió gazdál
kodóinak igényeihez.
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