
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

A Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és
középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló és a 70/2001/EK
rendeletet módosító 1857/2006/EK bizottsági rendelet értelmében nyújtott állami támogatásokról

adott tagállami tájékoztatás összefoglalása

(2008/C 214/02)

Támogatás száma: XA 140/08

Tagállam: Lettország
Régió: —
A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Atbalsta shēma “Atbalsts
produktīvu ilggadīgo stādījumu ierīkošanai”

Jogalap: Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par valsts
atbalstu lauksaimniecībai 2008. gadā un tā piešķiršanas kārtību”
6. pielikuma 3. programma 20.–34. punkts

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege:
A támogatási program teljes összege 2008-ban: 400 000 LVL

A támogatási program teljes összege 2009-ben: 450 000 LVL

A támogatási program teljes összege 2010-ben: 500 000 LVL

A támogatási program teljes összege 2011-ben: 550 000 LVL

A támogatási program teljes összege 2012-ben: 600 000 LVL

A támogatási program teljes összege 2013-ban: 650 000 LVL

A támogatás maximális intenzitása:

A támogatás intenzitása 40 %.

A termelékeny, folyton termő növények telepítésével kapcsolatos
alábbi költségek jogosultak támogatásra:

1. növények vásárlása;

2. a növénytermesztés támogatását szolgáló rendszerek vásár-
lása és üzembe helyezése;

3. kerítések és kerítéstartó elemek vásárlása és felszerelése.

A támogatás a növénytelepítéssel kapcsolatos költségek 40 %-a,
legfeljebb az alábbi táblázatban feltüntetett összegek:

Táblázat

A támogatás maximális összege és a növények minimális száma

Szám Növény A növények hektáronkénti
minimális száma

A támogatás maximális
összege

1. Gyökéralanyokból kifejlődött almafák, hektáronként eltérő
növényszám

1 200
660
400

2 415
1 265
805

2. Körte 400 920

3. Cseresznye 500 1 150

4. Szilva 660 1 150

5. Meggy 660 805

6. Feketeribizli 3 000 230

7. Piros és fehér ribizli 2 500 460

8. Pöszméte 2 000 805

9. Fürtös áfonya (fekete áfonya) 2 000 2 530

10. Málna 5 000 805

11. Ezüsttövis 1 000 690
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Szám Növény A növények hektáronkénti
minimális száma

A támogatás maximális
összege

12. Szőlő 1 000 1 100

13. Eperpalánták 10 000 690

14. Málnapalánták 5 000 1 035

15. Almafa gyökéralanyok 20 000 1 380

16. Japánbirs 2 000 460

17. Tőzegáfonya 300 000 2 300

A végrehajtás időpontja: 2008.4.1-jétől

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2013.12.30-ig

A támogatás célja:

A támogatás célja a gyümölcs és bogyós növények hatékonyabb
termesztésének elősegítése azáltal, hogy az ágazat sokoldalúbbá
válik és versenyképessége növekszik.

A támogatás az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban
történik

Az érintett ágazat(ok):

Támogatás a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával
foglalkozó kis- és középvállalkozások részére.

A program a növénytermesztési ágazat támogatására irányul

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
LV-1981 Rīga

Internetcím:
http://www.zm.gov.lv/doc_upl/6.pielikums.doc

Egyéb információk: Nem nyújtható visszamenőlegesen támo-
gatás olyan tevékenységhez, amelyet a kedvezményezett már
elvégzett

Támogatás száma: XA 141/08

Tagállam: Lettország

Régió: —

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Atbalsta shēma „Atbalsts
kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai”

Jogalap: Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par valsts
atbalstu lauksaimniecībai 2008. gadā un tā piešķiršanas kārtību”
3. pielikuma IX atbalsta programma 53.–58. punkts

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege:
A támogatási program teljes összege 2008-ban: 80 000 LVL

A támogatási program teljes összege 2009-ben: 100 000 LVL

A támogatási program teljes összege 2010-ben: 120 000 LVL

A támogatási program teljes összege 2011-ben: 140 000 LVL

A támogatási program teljes összege 2012-ben: 160 000 LVL

A támogatási program teljes összege 2013-ban: 180 000 LVL

A támogatás maximális intenzitása:

A minőségi vetőmag előállításához és felhasználásához nyújtott
támogatást a harmadik felek által nyújtott tanácsadási szolgálta-
tások tekintetében az olyan szolgáltatások díjaival kapcsolatos
költségek 100 %-ára nyújtják, amelyek nem minősülnek folya-
matos vagy időről időre ismétlődő tevékenységnek, és nem
kapcsolódnak a vállalkozás szokásos működési kiadásaihoz.

A támogatást az Állami Növényvédelmi Hivatal 2008. évi alábbi
szolgáltatásaira nyújtják:

1. a vetőmagtermelők és értékesítők nyilvántartásában szereplő
vállalkozásoknál végzett helyi ellenőrzések, ha az ellenőrzött
terület nagysága gabona esetében legalább 10 hektár, takar-
mány-, olaj- és rostnövények esetében legalább 5 hektár;

2. reprezentatív mintavétel a tanúsításra szánt vetőmagból, és a
minták elemzése;

3. a gabonavetőmag nyilvántartásba vétele a 10 hektárt megha-
ladó termőföldek esetében;

4. címke nyomtatása és kiosztása;

5. 50 őszibúza-minta kőüszögfertőzés-vizsgálata (a 2007-ben
régiónként tanúsított őszi búza tételek számával arányosan)

A végrehajtás időpontja: 2008.4.1-jétől

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2013.12.30-ig

A támogatás célja:

A támogatás célja a gabona, takarmány-, olaj- és rostnövény
vetőmagok fokozott termelésének és használatának előmozdí-
tása.

A támogatás az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke (2) bekezdése
c) pontjának hatálya alá tartozik

Az érintett ágazat(ok):

Támogatás a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével
foglalkozó kis- és középvállalkozások részére.

A támogatás a növénytermesztési ágazatnak szól
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A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
LV-1981 Rīga

Internetcím:

http://www.zm.gov.lv/doc_upl/3.pielikums.doc

Egyéb információk:

A minőségi vetőmag előállításához és felhasználásához nyújtott
támogatást az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke (3) bekezdésé-
nek megfelelően támogatott szolgáltatások formájában kell nyúj-
tani, és nem tartalmazhat a termelőknek adott közvetlen kifize-
téseket. Az említett rendelet 15. cikke (4) bekezdése szerint a
támogatásnak objektív módon meghatározott feltételek mellett
elérhetőnek kell lennie az érintett területen működő valamennyi
jogosult számára.

A támogatást a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével
foglalkozó kis- és középvállalkozások részére az Állami Növény-
védelmi Hivatal szolgáltatásainak igénybe vételére nyújtják.

A támogatásból köztes vállalkozások nem részesülnek, a támo-
gatás teljes összegét a végső kedvezményezett kapja.

Nem nyújtható visszamenőlegesen támogatás olyan tevékeny-
séghez, amelyet a kedvezményezett már elvégzett

Támogatás száma: XA 146/08

Tagállam: Lettország

Régió: —

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Atbalsta shēma „Atbalsts
lauksaimniecības izstādei”

Jogalap: Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par valsts
atbalstu lauksaimniecībai 2008. gadā un tā piešķiršanas kārtību”
4. pielikuma III atbalsta programma 54.–57. punkts

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege:
A támogatási program teljes összege 2008-ban: 40 000 LVL

A támogatási program teljes összege 2009-ben: 42 000 LVL

A támogatási program teljes összege 2010-ben: 44 000 LVL

A támogatási program teljes összege 2011-ben: 46 000 LVL

A támogatási program teljes összege 2012-ben: 48 000 LVL

A támogatási program teljes összege 2013-ban: 50 000 LVL

A támogatás maximális intenzitása:

A mezőgazdasági szakkiállításhoz nyújtott támogatás az alábbi
költségek 100 %-át fedezi:

1. az állatok osztályozása és értékelése; diagnosztikai tesztek, az
állatok előkészítése a kiállításra; az állatok szállítása; az
állatok kiállításával kapcsolatos előkészületek; a résztvevők
biztonságát szolgáló egészségügyi előírások betartása; díj-
átadás;

2. a szükséges szolgáltatások nyújtásával összefüggő működési
költségek;

3. szántóversenyek (a szántóversenyek szervezésével és megren-
dezésével, a szántógépeknek és a résztvevőknek – a verseny
színhelyére, majd vissza – szállításával kapcsolatos költségek);

4. gyakorlati feladatok és az eredmények terjesztése

A végrehajtás időpontja: 2008.4.1-jétől

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2013.12.30-ig

A támogatás célja:

A támogatás célja olyan mezőgazdasági szakkiállítás szerve-
zése, amelyen a következő programokra kerül sor: gyakorlati
feladatok és bemutatók a gazdálkodók részére, mezőgazdasági
gépek bemutatása és állatokat kiállítása, tájékoztatás a vidéki
területek diverzifikációjáról, valamint szántóverseny.

A támogatás az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke (2) bekezdésé-
nek hatálya alá tartozik

Az érintett ágazat(ok):

Támogatás a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával
foglalkozó kis- és középvállalkozások részére.

A program az állattenyésztési és növénytermesztési ágazat támo-
gatására irányul

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
LV-1981 Rīga

Internetcím:
http://www.zm.gov.lv/doc_upl/4.pielikums.doc

Egyéb információk:

A kis- és középvállalkozások részére, a mezőgazdasági szak-
kiállításon és a gazdaságokban végzett demonstrációs tevékeny-
ségekhez nyújtott támogatást az 1857/2006/EK rendelet
15. cikke (3) bekezdésének megfelelően támogatott szolgálta-
tások formájában kell nyújtani, és nem tartalmazhat a terme-
lőknek nyújtott közvetlen kifizetéseket. Az említett rendelet
15. cikke (4) bekezdése szerint a támogatásnak objektív módon
meghatározott feltételek mellett elérhetőnek kell lennie az érin-
tett területen működő valamennyi jogosult számára. A támoga-
tásból köztes vállalkozások nem részesülnek, a támogatás teljes
összegét a végső kedvezményezett kapja.

Nem nyújtható visszamenőlegesen támogatás olyan tevékeny-
séghez, amelyet a kedvezményezett már elvégzett

Támogatás száma: XA 161/08

Tagállam: Olaszország

Régió: Provincia autonoma di Trento

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: „Programma di aiuti per
la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della malattia deno-
minata »Apple proliferation« (Scopazzi del melo). Indennizzo
per le perdite di reddito dovute all'abbattimento e alla distru-
zione degli impianti infetti”
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Jogalap:
Az 1857/2006/EK rendelet 10. cikke

Deliberazione della Giunta provinciale n. 2391 del 31 ottobre
2007

Deliberazione della Giunta provinciale n. 2392 del 31 ottobre
2007

Deliberazione della Giunta provinciale n. 684 del 18 marzo
2008

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 3 000 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása: A támogatás összege a
támogatható kiadások 70 %-ára korlátozódik

A végrehajtás időpontja: A támogatási program keretében
2007.12.15-től kezdődően nyújtható támogatás

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: Támogatásokat 2009.12.31-ig lehet nyújtani

A támogatás célja: A termelők kártalanítása a fertőzött fák
kötelező kivágása következtében felmerült jövedelemkiesés
miatt. Alkalmazandó rendelkezés: az 1857/2006/EK rendelet
10. cikke

A támogatás mértéke: A támogatható kiadások 70 %-áig
nyújtható támogatás

Az érintett ágazat(ok): NACE-kód: A 01.24 (Almatermésűek
és csonthéjasok termesztése)

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Provincia autonoma di Trento
Servizio Aziende agricole e territorio rurale
Via G.B. Trener, 3
I-38100 Trento

Internetcím:
http://www.delibere.provincia.tn.it/ricerca_delibere.asp

(a határozat megjelenítéséhez elegendő annak számát és elfoga-
dásának évét beírni)

Egyéb információ: —

Támogatás száma: XA 198/08

Tagállam: Spanyolország
Régió: Galicia
A támogatási program megnevezése: Compensaciones comp-
lementarias por la aplicación de programas de erradicación de
enfermedades de los animales

Jogalap: Orden de ... de ... de 2008, por la que se establecen las
compensaciones complementarias por la aplicación de prog-
ramas de erradicación de enfermedades de los animais, e Galicia
y se convocan para el año 2008

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások:
880 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása: Az elmaradt haszon
100 %-a

A végrehajtás időpontja: 2008.1.1.
A program időtartama: 2013.12.31-ig
A támogatás célja: A támogatás célja olyan gazdaságok
veszteségeinek ellensúlyozása, amelyekben fertőző betegséget
mutattak ki. A támogatási program mechanizmusokat hoz létre
azoknak a károknak az ellentételezésére és enyhítésére,
amelyeket a tulajdonos az állatbetegségek megelőzésére és
felszámolására irányuló programok keretében foganatosított
kötelező intézkedések folytán ténylegesen elszenvedett. A támo-
gatás az 1857/2006/EK rendelet 10. cikkében foglalt rendelkezé-
seken alapul, ennek megfelelően az állatbetegségek felszámolása
érdekében bevezetett intézkedések alkalmazása következtében
felmerülő károk ellentételezésére a mezőgazdasági termelőknek
nyújtott támogatás a közös piaccal összeegyeztethető

Az érintett ágazat: Állattenyésztés
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: Xunta de Galicia.
Consellería del Medio Rural. Dirección General de Producción,
Industrias y Calidad Agroalimentaria

Internetcím:
http://mediorural.xunta.es/externos/borrador_orde_lucro_2008.pdf

Egyéb információk:
E-mail cím kapcsolattartás céljára:

dxpica.mediorural@xunta.es

maria.soledad.castro.diaz@xunta.es
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