
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 321/03) 

Támogatás sz.: XA 185/10 

Tagállam: Franciaország 

Régió: Département de l'Isère 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Aides au pastoralisme en 
Isère, volet investissements 

Jogalap: Articles L 1511-1 et suivants et articles L 3231-1 et 
suivants du code général des collectivités territoriales 

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

Maximális támogatási intenzitás: 
— A hegyvidéki legeltetéses állattenyésztés elősegítésére 

irányuló beruházások vagy munkálatok esetében 50 %. 

— További 10 % a fiatal mezőgazdasági termelők esetében. 

— Az állami támogatás mértéke kedvezményezettenként legfel
jebb 20 000 EUR. 

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: 
Ez a támogatási program a 2006. december 15-i 1857/2006/EK 
rendelet 4. cikkének keretében valósul meg. 

A támogatás célja a természetes legelőterületek jobb kihaszná
lása. Támogatható különösen az állatok részére elkerített terü
letek kialakítása, automata kapuk és állatelterelő rácsok létesí
tése, valamint kerítések, itatók és osztályozóberendezések felál
lítása (a hegyi területekkel összefüggő igényekhez igazított speci
ális berendezések). 

Az extenzív legeltetést kísérő ezen intézkedések elősegítik a 
biodiverzitás védelmét és a természeti területek többcélú hasz
nosítását. 

Támogatásban kizárólag az alábbi kedvezményezettek részesül
hetnek: 

— 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 rendelet I. mellék
letében 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. 

Érintett ágazat(ok): Legeltető állattenyésztői csoportosulások, 
hegyi legelőgazdálkodási szövetkezetek, valamint a hegyi legelő
területeket (az Isère megyében fekvő Észak-Alpok legelőterüle
teit) tömörítő egyesületek 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 
Monsieur le Président du Conseil général de l’Isère 
Direction de l’aménagement des territoires 
Service agriculture et forêt 
7 rue Fantin Latour 
BP 1096 
38022 Grenoble Cedex 1 
FRANCE 

Internetcím: 

http://www.isere.fr/include/viewFile.php?idtf=969&path= 
51%2FWEB_CHEMIN_969_1284372519.pdf 

Egyéb információ: a javasolt támogatási program lehetővé teszi 
az XA 299/08 számú program folytatását olyan éves költségve
téssel, amely jobban igazodik az Isère megyei mezőgazdasági 
termelők szükségleteihez. 

Támogatás sz.: XA 186/10 

Tagállam: Franciaország 

Régió: Département de l'Isère
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A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Aides au pastoralisme en 
Isère, volet aménagement des espaces pastoraux 

Jogalap: Articles L 1511-1 et suivants et articles L 3231-1 et 
suivants du code général des collectivités territoriales 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 180 000 EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 

— A hegyvidéki legeltetéses állattenyésztéssel összefüggő kultu
rális örökség megőrzésére irányuló beruházások és munká
latok esetében 75 %. 

— Az állami támogatás mértéke kedvezményezettenként legfel
jebb 20 000 EUR. 

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: 

Ez a támogatási program a 2006. december 15-i 1857/2006/EK 
rendelet 5. cikkének keretében valósul meg. 

A támogatás célja a megye területén található természeti 
örökség és hegyi tájak fejlesztése a (hegyi és szabad) legelőterü
letek kialakítását és helyreállítását, valamint az állattartással 
összefüggő hagyományos létesítmények takarmánytermelési 
potenciáljának megőrzését szolgáló támogatásokkal. 

Támogatás nyújtható továbbá szállások, lakok és hagyományos 
menedékek kialakítására. 

Az extenzív legeltetést kísérő ezen intézkedések elősegítik a 
biodiverzitás védelmét és a természeti területek többcélú hasz
nosítását anélkül, hogy ezáltal növekedne a gazdaságok terme
lési kapacitása. 

Támogatásban kizárólag az alábbi kedvezményezettek részesül
hetnek: 

— 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 rendelet I. mellék
letében 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. 

Érintett ágazat(ok): Legeltető állattenyésztői csoportosulások, 
hegyi legelőgazdálkodási szövetkezetek, valamint a hegyi legelő

területeket (az Isère megyében fekvő Észak-Alpok legelőterüle
teit) tömörítő egyesületek 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 
Monsieur le Président du Conseil général de l’Isère 
Direction de l’aménagement des territoires 
Service agriculture et forêt 
7 rue Fantin Latour 
BP 1096 
38022 Grenoble Cedex 1 
FRANCE 

Internetcím: 

http://www.isere.fr/include/viewFile.php?idtf=968&path= 
53%2FWEB_CHEMIN_968_1284372500.pdf 

Egyéb információ: a javasolt támogatási program lehetővé teszi 
az XA 300/08 számú program folytatását olyan éves költségve
téssel, amely jobban igazodik az Isère megyei mezőgazdasági 
termelők szükségleteihez. 

Támogatás sz.: XA 188/10 

Tagállam: Franciaország 

Régió: Région Rhône-Alpes 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Aide à l’agriculture 
biologique en région Rhône-Alpes: accompagnement individua
lisé à la conversion 

Jogalap: 

Articles L 1511-1 et suivants, article L 4211-1 du code général 
des collectivités territoriales 

Délibération du Conseil régional Rhône-Alpes PRADR 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 200 000 EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 

50 % 

A költségek 50 %-át meghaladó esetekben gazdaságonként 
legfeljebb 2 700 EUR. 

Végrehajtás időpontja: az intézkedés azonosítószámát feltün
tető átvételi elismervény kézhezvétele és az intézkedés összefog
lalójának a Bizottság internetes oldalán való közzététele után. 

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

A támogatás célja: 

Az 1857/2006/EK rendelet 15. cikkének megfelelően a támo
gatás célja, hogy a mezőgazdasági termelőknek technikai segít
séget nyújtson a biogazdálkodásra való átállás során.
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A technikai segítségnyújtás keretében felmérés készül arról, 
hogy a mezőgazdasági üzem egy részének vagy egészének 
biogazdasággá történő alakítása technikailag mennyire megvaló
sítható, illetve gazdaságilag mennyire jövedelmező, ezt követően 
pedig az átállást megkezdő üzemek tanácsadásban részesülnek. 

Ez az egyénre szabott átállási támogatás az átállási eljárás és az 
üzemi körülmények lehető legjobb összehangolása révén lehe
tővé fogja tenni a sikeres átállás valószínűségének maximalizá
lását. 

A mezőgazdasági termelőknek kínált támogatás két szakaszból 
fog állni: 

— az átállás előtti első szakasz: helyzetfelmérés és átállási terv, 

— az átállás első vagy második évére vonatkozó második 
szakasz: monitoring a mezőgazdasági termelők kérése 
alapján. 

Az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 15. cikkének 3. és 4. 
pontjával összhangban a mezőgazdasági termelő nem részesül 
kifizetésben, valamint a kollektív szervezetek által megvalósított 
tevékenységek minden jogosult előtt nyitva állnak, tekintet 
nélkül arra, hogy a jogosult tagja-e az érintett szervezetnek. 

Támogatásban kizárólag az alábbi kedvezményezettek részesül
hetnek: 

— 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 rendelet I. mellék
letében 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. 

Érintett ágazat(ok): Valamennyi mezőgazdasági üzem a Rhône 
Alpes régió teljes területén 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 
Monsieur le Président du Conseil régional Rhône-Alpes 
Direction de l’agriculture et du développement rural 
Service Agriculture 
78 route de Paris 
69751 Charbonnières les Bains Cedex 
FRANCE 

Internetcím: 

http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_AIDE/PAR_TPL_ 
IDENTIFIANT/109/18-les-aides-de-la-region.htm 

Egyéb információ: —
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