
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 287/04) 

Támogatás sz.: XA 134/10 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Comunitat Valenciana 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Asociación de caballos 
de pura raza española 

Jogalap: Resolución de … 2010, de la Consellera de Agricul
tura, Pesca y Alimentación, por la que se concede una subven
ción nominativa a la Asociación de caballos de pura raza espa
ñola (APREA) 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 30 000 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 (a Szerződés 87. 
és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglal
kozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatá
sokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módo
sításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági 
rendelet (HL L 358., 2006.12.16.) 15. cikke alapján): 

a) a mezőgazdasági termelők és a mezőgazdasági dolgozók 
oktatása és képzése: 

i. a szakképzési programok szervezési költségei; 

ii. az utazási költségek és a résztvevők étkeztetésének költ
ségei; 

b) a vállalkozások közötti ismeretmegosztást elősegítő fórumok, 
szakmai versenyek, szakkiállítások és vásárok szervezése és 
az ilyen rendezvényeken való részvétel: 

i. a részvételi díjak; 

ii. az utazási költségek; 

iii. a kiadványok költségei; 

iv. a kiállítási helyiségek bérleti díja; 

v. a szakmai versenyeken kiosztott, díjanként és díjazottan
ként legfeljebb 250 EUR értékű jelképes díjak; 

c) harmadik felek által nyújtott tanácsadási szolgáltatások: 
olyan szolgáltatások igénybevételi díjai, amelyek nem minő
sülnek a vállalkozás folyamatos vagy időről időre ismétlődő 
tevékenységének, és nem kapcsolódnak a vállalkozás olyan 
szokásos működési kiadásaihoz, mint a rendszeres adó-taná
csadási és jogi szolgáltatások vagy a reklámtevékenység; 

d) amennyiben vállalkozás neve, márkanév vagy eredetmegje
lölés nem hangzik el: 

i. a tudományos ismeretterjesztés; 

ii. tényszerű tájékoztatás a más országok termékei számára 
rendelkezésre álló minőségügyi rendszerekről, a generikus 
termékekről és azok táplálkozástani előnyeiről, valamint 
felhasználásuk ajánlott módjáról. 

A c) pont szerinti költségek ellentételezésére az 
510/2006/EK tanácsi rendelet (16), illetőleg az 
1493/1999/EK tanácsi rendelet (17) 54–58. cikkének hatálya 
alá tartozó termékek esetében akkor is nyújtható támogatás, 
ha a termék neve eredetmegjelölést tartalmaz, azzal a felté
tellel, hogy a tájékoztatásnak az eredetmegjelölésre pontosan 
abban a formában kell utalnia, amilyen formában az a 
Közösség nyilvántartásaiban szerepel; 

e) az egy adott régióban működő vagy egy adott terméket 
előállító termelőket tényszerű információk közzététele útján 
ismertető katalógusok, internetes oldalak és egyéb hasonló 
kiadványok költségei azzal a feltétellel, hogy a közzétett 
információk és a közzététel módja részrehajlástól mentes, 
és valamennyi érintett termelő azonos feltételekkel kerülhet 
be a kiadványba.
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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/ 
aprea2010.pdf 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 135/10 

Tagállam: Szlovén Köztársaság 

Régió: Zasavska 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Podpore programom 
razvoja podeželja v občini Hrastnik 2011–2013 

Jogalap: Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za prog
rame razvoja podeželja in kmetijstva v občini Hrastnik 

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

2011: 20 303,00 EUR 

2012: 20 303,00 EUR 

2013: 20 303,00 EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 

— Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházás: a támo
gatható költségek legfeljebb 40 %-a, a kedvezőtlen helyzetű 
területeken pedig legfeljebb 50 %-a. 

— A hagyományos épületek megőrzése: a termelési célt szol
gáló eszközök (gazdasági épületek) kulturális örökség jelle
gének megőrzését célzó beruházások esetében a támogat
ható költségek legfeljebb 50 %-ának társfinanszírozása, 
feltéve, hogy a beruházás következtében nem növekszik a 
gazdaság termelési kapacitása; 

— Birtokrendezés: a támogatható költségek legfeljebb 10 %-a; 

— Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban: a támogatható 
költségek 100 %-áig. 

Végrehajtás időpontja: 2011. január 1-jétől (vagy ha ez 
későbbi időpontra esik, akkor az XA 14/08 támogatási prog
ramra vonatkozóan az értesítési kötelezettség alóli mentesülés 
meghosszabbításának napjától, valamint ennek az Európai 
Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának 
honlapján való közzétételétől). 

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 költségek: 

A Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe razvoja 
podeželja in kmetijstva v občini Hrastnik (a Hrastnik település 
közigazgatási területén végrehajtott mezőgazdasági és vidékfej
lesztési programokhoz nyújtandó állami támogatásokról szóló 
önkormányzati rendelet) tervezetének II. fejezete olyan intézke
déseket tartalmaz, amelyek 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 
(HL L 358., 2006.12.16., 3. o.) alábbi cikkei alapján állami 
támogatásnak minősülnek: 

— 4. cikk: Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházás; 

— Támogatható költségek: ingatlanok építése, vásárlása 
vagy fejlesztése. 

— 5. cikk: A hagyományos tájkép és épületek megőrzése 

— Támogatható költségek: a gazdaságokban található, nem 
termelési célt szolgáló, kulturális örökség jellegű 
eszközök (régészeti vagy történelmi jelentőségű objek
tumok) megőrzését, illetve termelési célt szolgáló 
eszközök kulturális örökség jellegének megőrzését 
célzó beruházások, feltéve, hogy a beruházás következ
tében nem növekszik a gazdaság termelési kapacitása. 

— 13. cikk: Birtokrendezéshez nyújtott támogatás 

— Támogatható költségek: jogi és adminisztratív költségek; 

— 15. cikk: Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban 

— Támogatható költségek: a mezőgazdasági termelők és 
mezőgazdasági dolgozók oktatási és szakképzési költ
ségei, tanácsadási szolgáltatások (amelyek nem képeznek 
állandó vagy időszakos tevékenységet), a mezőgazdasági 
üzemek közti tapasztalatcserét szolgáló fórumok, verse
nyek, kiállítások és vásárok szervezése, az ilyen esemé
nyeken való részvétel, valamint kiadványok. A támoga
tást támogatott szolgáltatások formájában kell nyújtani, 
a termelők nem részesülhetnek közvetlen pénzkifizeté
sekben. 

Érintett ágazat(ok): A mezőgazdaság valamennyi alágazata. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Občina Hrastnik 
Pot Vitka Pavliča 5 
SI-1430 Hrastnik 
SLOVENIJA 

Internetcím: 

http://sftp.slovenka.net/o-hrastnik/h/os/pravilnik_kmetijstvo_ 
hrastnik_2007.doc
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Egyéb információ: Ez az értesítés meghosszabbítja az XA 
14/08 támogatási program érvényességét. A meghosszabbítás 
a 2011 és 2013 közötti időszakra szól, a program költségvetése 
összesen 60 909 EUR. A jogalap valamennyi rendelkezése válto
zatlanul érvényes. 

Podpis odgovorne osebe 
Župan občine Hrastnik 

Miran JERIČ 

Támogatás sz.: XA 136/10 

Tagállam: Olaszország 

Régió: — 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Sostegno all’interprofes
sione e iniziative delle organizzazioni dei produttori. 

Jogalap: Decreto Ministeriale 26 luglio 2010. n. 11468. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: A program keretében tervezett éves kiadás 
1 500 000,00 EUR, amelyet az alábbi intézkedések között 
osztanak el: 

A. Szakmaközi tevékenységek támogatása: legfeljebb 
400 000,00 EUR összegben; 

B. A termelői szövetségek kezdeményezései: legfeljebb 
1 100 000,00 EUR összegben. 

Az A) pontban említett intézkedésre összesen 1 000 000,00 
EUR-t különítettek el, amelyből 600 000,00 EUR-t szánnak az 
1998/2006/EK rendelet szerinti intézkedések finanszírozására. 

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás a projektek 
teljes összegének 80 %-át fedezi. Az egyes gazdálkodók nem 
részesülhetnek közvetlen pénzkifizetésben. 

Végrehajtás időpontja: A támogatási program azon időponttól 
kezdődően lép hatályba, amikor a Bizottság – azonosító 
számmal ellátott átvételi elismervény kiadásával – megerősíti, 
hogy megkapta az összefoglaló információkat. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 

A támogatások nyújtására 2010 szeptember 6. és 2010. 
december 31. között kerül sor. 

A projekteket azon időponttól számítva 20 hónapon belül kell 
végrehajtani, amikor a felügyeleti testület nyilvántartásba veszi a 
támogatás nyújtásáról szóló rendeletet. 

A támogatás célja: 

A „Biogazdálkodásra és a biotermékekre vonatkozó 
2008–2009. évi nemzeti tervben” meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban olyan intézkedések finanszírozhatók, amelyek célja 
a szakmaközi tevékenységek támogatása (a biogazdálkodási 
módszerek ismertségének növelése révén a termelési lánc 
szereplői és a fogyasztók körében), és a termelői szövetségek 
támogatása (ismeretterjesztő és tájékoztatási kezdeményezések, 
az elsődleges ágazatban tevékenykedő biogazdálkodók részére 
szervezett képzések és szokásos tevékenységnek nem minősülő 
technikai segítségnyújtás révén). 

Az egyes intézkedések az 1857/2006/EK rendelet 14. és 
15. cikke szerinti kategóriák valamelyikébe tartoznak. 

Érintett ágazat(ok): Minden biológiai gazdálkodásból származó 
elsődleges mezőgazdasági termék. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e 
della qualità 
Via XX Settembre 20 
00187 Roma RM 
ITALIA 

Internetcím: 

http://www.politicheagricole.gov.it/ConcorsiGare 

http://www.sinab.it/index.php?mod=documenti_utili&m2id= 
195&navId=1648 

Egyéb információ: 

A támogatási program végrehajtását szabályozó rendelet össze
foglalóját az Olasz Köztársaság Hivatalos Lapjában, illetve a 
minisztérium honlapján (http://www.politicheagricole.it/ 
ConcorsiGare) teszik közzé. 

Ugyanitt lesznek elérhetőek a kapcsolódó dokumentumok és 
információk is.
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Támogatás sz.: XA 137/10 

Tagállam: Olaszország 

Régió: Lombardia 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Servizio di Assistenza 
Tecnica agli Allevamenti (SATA) nel territorio della Regione 
Lombardia. 

Jogalap: 

L.R. 31/08 — Testo unico delle leggi regionali in materia di 
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale — articoli 13 e 15. 

Deliberazione Giunta regionale n. 000334/2010 Servizio di 
Assistenza Tecnica agli Allevamenti (SATA) nel territorio della 
Regione Lombardia. Istituzione di un regime di aiuto ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1857/2006. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 4 020 000 EUR/év. 

Maximális támogatási intenzitás: A támogatható költségek 
legfeljebb 100 %-a, az 1857/2006/EK rendelet 15. cikkével 
összhangban. 

Végrehajtás időpontja: 2011. január 1-jétől 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2015. december 31-ig. 

A támogatás célja: A technikai segítségnyújtással kapcsolatos 
támogatható költségek fedezéséhez nyújtott támogatás. 

Érintett ágazat(ok): A1 – Növénytermelés, állattenyésztés, 
vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Regione Lombardia — DG Agricoltura 
Via Pola 12/14 
20124 Milano MI 
ITALIA 

Internetcím: 

http://www.regione.lombardia.it, ezen belül: «Settori e politiche», 
«Agricoltura», «Argomenti», «Aiuti di Stato nel Settore agricolo: 
pubblicazione dei regimi di aiuto» 

Egyéb információ: —
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