
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 307/07) 

Támogatás sz.: XA 166/10 

Tagállam: Franciaország 

Régió: Département des Hautes-Pyrénées 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Aides du département 
des Hautes-Pyrénées aux investissements en matériels des coopé
ratives d’utilisation de matériel en commun (CUMA). 

Jogalap: 

— Articles L 1511-1 et suivants du code général des collecti
vités territoriales 

— Délibération du Conseil général des Hautes-Pyrénées 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 130 000 EUR 

Maximális támogatási intenzitás: A nehéz mezőgazdasági 
vontatók, a talaj-előkészítő gépek és a környezetbarát gyakor
latok alkalmazását lehetővé tévő termelőeszközök esetében a 
beruházások összegének 20 %-a, a többi eszköz esetében a 
beruházási összeg 10 %-a 

Végrehajtás időpontja: attól a naptól kezdve, amelyen a 
mentesítési kérelem nyilvántartási számát a Bizottság Mezőgaz
dasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának honlapján közzéte
szik 

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

A támogatás célja: 

E támogatás célja az, hogy a termelőeszközök közös beszerzé
sére ösztönözze a mezőgazdasági üzemeket. Hautes-Pyrénées 
megye mezőgazdasági üzemei ugyanis kis (átlagosan 23 
hektáros) méretükből kifolyólag nem képesek arra, hogy egyedül 
beszerezzék a gazdálkodáshoz szükséges összes eszközt. E 
támogatás célja tehát az, hogy a nagyobb teljesítményű 
eszközök elérhetővé tétele révén növekedjen az egyes gazda

ságok összjövedelme, csökkenjenek a termelési költségek, és 
javuljanak a munka-, a környezetvédelmi és a higiéniai feltételek. 

A támogatás bármiféle új, növénytermesztési vagy állattenyész
tési célokra szolgáló eszköz vásárlásához igénybe vehető; támo
gatható például a következők beszerzése: a takarmány betakarí
tására és csomagolására, a talaj előkészítésére szolgáló eszközök, 
vontatóeszközök, gabonaarató gépek, a gazdaságok környé
kének rendben tartására szolgáló eszközök, állattartó berende
zések stb. 

Ezen intézkedés végrehajtására a 2006. december 15-i 
1857/2006/EK rendelet 4. cikkében foglaltak alapján kerül 
sor, és az érintett közösség gondoskodik arról hogy teljesüljenek 
az uniós jogszabályban előírt feltételek. 

A támogatások kedvezményezettjei közé tehát kizárólag a 
következők tartozhatnak: 

— olyan mezőgazdasági üzemek, amelyek mérete nem haladja 
meg a kkv-knak a közösségi jogban meghatározott méretét 
(vö. a 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet 
I. mellékletében foglaltakkal, HL L 214., 2008.8.9.), 

— a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglal
kozó mezőgazdasági üzemek, 

— olyan mezőgazdasági üzemek, amelyek a nehéz helyzetben 
lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakítá
sához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi irány
mutatás (HL C 244., 2004.10.1.) értelmében nem minő
sülnek nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. 

A támogatás összege egyetlen esetben sem haladhatja meg az 
1857/2006/EK rendelet 4. cikkének (9) bekezdésében meghatá
rozott felső határértéket. 

Érintett ágazat(ok): 

mezőgazdasági ágazat, valamennyi termelési ág 

A támogatást tevékenységi ágtól függetlenül bármely olyan 
termelőeszköz-használati szövetkezet igénybe veheti, amely 
kimeríti a kkv-nak a közösségi szabályozás szerinti meghatá
rozását.
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A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Conseil général des Hautes-Pyrénées 
6 rue Gaston Manent 
65000 Tarbes 
FRANCE 

Internetcím: 

http://www.cg65.fr/front.aspx?publiId=321 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 167/10 

Tagállam: Franciaország 

Régió: Département des Hautes-Pyrénées 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Aides à l’assistance tech
nique et aides destinées à encourager la production de produits 
agricoles de qualité du département des Hautes-Pyrénées 

Jogalap: 

Articles L 1511-1 et suivants du code général des collectivités 
territoriales 

Délibération du Conseil général des Hautes-Pyrénées 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 300 000 EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 80 % 

Végrehajtás időpontja: attól a naptól kezdve, amelyen a 
mentesítési kérelem nyilvántartási számát a Bizottság Mezőgaz
dasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának honlapján közzéte
szik. 

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

A támogatás célja: 

E támogatás célja minden olyan technikai segítségnyújtási 
művelet – beleértve a promóciós intézkedéseket is – előmozdí
tása, amely hasznos lehet a megye mezőgazdasági ágazata szem
pontjából, függetlenül a termelési ágtól. Elsőbbséget élveznek 
mindazonáltal a minőségi termékek előállítására irányuló és a 
valamely termelési ág egészéhez kapcsolódó tevékenységek. A 
támogatásokat a szóban forgó tevékenységek folytatásáért 
felelős mezőgazdasági fejlesztési szervezetek (mezőgazdasági 
kamara, szakmaközi társulások stb.) számára ítélik oda. 

Egyes tevékenységek piackutatási tanulmányok finanszírozására, 
elismerés iránti kérelmekre vonatkozó előkészítő dossziék 
összeállítására, termékpromóciós intézkedésekre (a vásárokon, 
bemutatókon való részvétel előmozdítására) fognak irányulni a 
minőségi mezőgazdasági termelésre ösztönzés céljából, támoga
tást biztosítva olyan termékek számára, amelyek hivatalos minő
ségjelzéssel vannak ellátva, illetve amelyek minőségi termékként 
való elismerése folyamatban van. 

Más tevékenységek célja az lesz, hogy elősegítsék a mezőgazda
sági termelők körében a szakismeretek gyarapítását, a tapaszta
latok és az információk megosztását, az új vagy nagymértékben 
szakosodott termelési ágakra (például a hivatalos minőségjel
zéssel ellátott termékek előállítására vagy a biogazdálkodásra) 
vonatkozó szaktanácsadást. 

A megye legfontosabb hivatalos minőségjelzéssel ellátott 
termékei a következők: Haricot Tarbais (IGP/Label Rouge), 
mouton Barèges-Gavarnie (AOC/AOP), Agneau des Pyrénées 
(Label Rouge), Bœuf Blond d’Aquitaine (Label Rouge), Jambon 
de Bayonne (IGP), Jambon Noir de Bigorre (Certificat de confor
mité Produit), Vin de Madiran és Pacherenc du Vic-Bilh (AOC), 
Canard à foie gras du Sud Ouest (IGP). Több más termék – 
például az Oignon Doux de Trébons vagy a Poule Gascogne 
– esetében jelenleg folyik a hivatalos minőségjelzés megszerzé
sére irányuló eljárás. 

A megyei önkormányzat (Conseil général) által nyújtandó támo
gatás mértéke 10 %-tól 80 %-ig terjedhet. 

A megyei önkormányzati támogatás a tevékenységek korláto
zott ideig történő támogatására szolgál. 

A támogatások kedvezményezettjei közé kizárólag a következők 
tartozhatnak: 

— olyan mezőgazdasági üzemek, amelyek mérete nem haladja 
meg a kkv-knak a közösségi jogban meghatározott méretét 
(vö. a 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet 
I. mellékletében foglaltakkal, HL L 214., 2008.8.9.), 

— a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglal
kozó mezőgazdasági üzemek, 

— azok a mezőgazdasági üzemek, amelyek nem minősülnek 
nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak a nehéz helyzetben 
lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakítá
sához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi irány
mutatás értelmében (HL C 244., 2004.10.1.). 

A 2006. december 15-i 1857/2006/EK rendelet 14. cikke (6) 
bekezdésének és 15. cikke (4) bekezdésének megfelelően a 
megyei önkormányzat gondoskodik arról, hogy Hautes Pyrénées 
megye valamennyi támogatható mezőgazdasági termelője – 
függetlenül attól, hogy tagja-e valamely termelői csoportosu
lásnak vagy más szervezetnek – részesülhessen a szóban forgó 
támogatási tevékenységek előnyeiből, továbbá hogy a hozzájá
rulás mértéke szigorúan a tevékenységek végrehajtásához szük
séges költségekre korlátozódjon.
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Érintett ágazat(ok): mezőgazdasági üzemek (kkv-k) 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Conseil général des Hautes-Pyrénées 
6 rue Gaston Manent 
65000 Tarbes 
FRANCE 

Internetcím: 

http://www.cg65.fr/front.aspx?publiId=321 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 171/10 

Tagállam: Franciaország 

Régió: Départements d'Outre-mer (DOM) 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Aides aux groupements 
de producteurs dans les départements d'Outre-mer (DOM) 

Jogalap: 

— Articles L621-1 à L621-11, articles R621-1 à R621-43 et 
articles R684-1 à R684-12 du code rural 

— Az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 9. cikke 

— Projet de décision du directeur de l’ODEADOM 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 2 300 000 EUR (a támogatásban több termelői 
csoport részesül) 

Maximális támogatási intenzitás: 95 %-ig terjedhet (de 
kedvezményezettenként az egész időszakra legfeljebb 
400 000 EUR). A támogatás mértéke évről évre – évi 5 száza
lékponttal – csökken. 

Végrehajtás időpontja: az Európai Bizottság átvételi elismervé
nyének kézhezvételétől. 

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

A támogatás célja: 

A támogatásokat a tengerentúli megyékben fogják nyújtani a 
termelői csoportoknak, és a tengerentúli megyék mezőgazdasági 
fejlesztési ügynökségének (Office de développement de 
l’économie agricole des départements d’Outre-mer – 
ODEADOM) költségvetéséből finanszírozzák. A támogatás 
nem lesz halmozható a POSEI France program keretében finan
szírozott esetleges hasonló jellegű támogatással. 

A támogatások célja, hogy a termelői csoportok megalakulhas
sanak és tevékenységüket megkezdhessék. E csoportok létrejötte 
és sikeres beindulása hosszabb távon lehetőséget ad a terme
lőknek a műszaki és gazdasági korszerűsödésre, a piaci 
igényekhez való alkalmazkodásra, az értékesítési szervezetekkel 
szembeni alkuhelyzetük megerősítésére, valamint tevékenységük 
hivatásszerűvé alakítására. 

E támogatás az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 9. cikkében 
említett tevékenységeket, és különösen a következőket érinti: 
megfelelő helyiségek bérlése, irodai berendezések beszerzése – 
számítógépes hardveré és szoftveré is –, igazgatási költségek 
(személyzeti is), állandó kiadások és egyéb költségek. Helyiség 
vásárlása esetén a kiadások csak a piaci áron számított bérleti 
költségek erejéig támogathatók. 

Érintett ágazat(ok): 

Gyümölcs- és zöldségágazat (élelmiszer-termelés és kertészeti 
zöldségtermesztés, gyökerek és gumók, friss gyümölcsök, citrus
félék, aszalt gyümölcsök), nem állandó jellegű gyümölcster
mesztés, szőlőtermesztés, kertészet, aromanövény- és gyógynö
vénytermesztés, illóolaj-tartalmú és serkentő hatású növények 
termesztése, valamint rizstermesztés 

Kérődzők ágazata és intenzív állattartás 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

ODEADOM 
12 rue Henri Rol-Tanguy 
TSA 60006 
93555 Montreuil Cedex 
FRANCE 

Internetcím: 

http://www.odeadom.fr/wp-content/uploads/2010/08/ 
100817-groupements-de-producteurs.pdf 

Egyéb információ: A javasolt támogatási program lehetővé 
teszi, hogy folytatódjon az XA 110/08 számú program, 
méghozzá a tengerentúli megyék termelői csoportjainak szük
ségleteihez jobban igazodó éves költségvetéssel.
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