
Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállítá-
sával 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

(2009/C 66/11)

Támogatás száma: XA 425/08

Tagállam: Spanyolország

Régió: Comunitat Valenciana

A támogatási program megnevezése: Ayudas a los programas
de mejora de calidad de la leche cruda de vaca, oveja y cabra

Jogalap:

Orden de 23 de septiembre de 2008 de la Consellería de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se modifican determi-
nados aspectos de la Orden de 28 de diciembre de 2005, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la financiación de
programas de mejora de calidad de la leche cruda de vaca, oveja
y cabra y de la Orden de 24 de mayo de 2006, por la que se
establecen las bases reguladoras de ayudas al programa de geno-
tipado, se convocan las ayudas para la mejora de la calidad de la
leche, en la Comunidad Valenciana y se fijan los importes
globales de la ayuda al programa de genotipado en la Comu-
nidad Valenciana (DOCV no 5875 de 21.10.2008).

Orden de 28 de diciembre de 2005, de la CAPA, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la financiación de prog-
ramas de mejora de calidad de la leche cruda de vaca, oveja y
cabra (DOGV no 5175)

Tervezett éves kiadások: 90 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása: A költségek 50 %-a

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 időtartama: 2008-2013

A támogatás célja:

Technikai segítségnyújtás a tejtermelési ágazat számára a nyers
szarvasmarha-, juh- és kecsketej minőségének ellenőrzése és javí-
tása érdekében, ennek keretében annak segítése, hogy a fejési
körülmények, valamint a nyers tej tárolási és szállítási feltéte-
leinek megfelelő megválasztása révén javuljon a gazdaságok által
előállított tej minősége. A támogatás feltétele, hogy az előrelépés
a következő területeken, de legalább ezek valamelyikén követ-
kezzen be:

a) a tejben található baktériumok és szomatikus sejtek száma;

b) a tej fizikai és kémiai jellemzői;

c) az inhibitorok hiánya;

d) a hozzáadott víz jelenléte.

A támogatási program az 1857/2006/EK rendelet 15. cikkén
alapul

Érintett ágazatok: Kérődzők tartására és tejtermelésre szakoso-
dott állattartó gazdaságok Valencia autonóm körzet területén

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA

Egyéb információk: —

Internetcím:

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
Ordenes%20modif%20leche%20genotipado_14agosto_2008.pdf

Támogatás száma: XA 426/08

Tagállam: Spanyolország

Régió: Comunitat Valenciana

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Ayudas para los consejos
reguladores u órganos de gestión de las figuras de calidad de la
Comunitat Valenciana y entidades asociativas gestoras de la
autorización del uso de la marca „CV”

Jogalap: Orden de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se establecen las ayudas para los Consejos
Reguladores u Órganos de Gestión de las figuras de calidad de la
Comunitat Valenciana y entidades asociativas gestoras de la
autorización del uso de la marca „CV”

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások:
4 193 400 EUR

A támogatás maximális intenzitása:

I. A szabályozó tanácsok és testületek tevékenysége esetében:

– a minőségi mezőgazdasági termékek előállításának ösz-
tönzése érdekében nyújtott támogatás maximális intenzi-
tása 80 %,

– a működés megkezdéséhez nyújtott első támogatás maxi-
mális intenzitása 100 %.

A támogatás összege sem egyetlen földrajzi jelzés vagy
eredetmegjelölés szabályozó tanácsa vagy testülete, sem az
Ökológiai Termelés Bizottsága (Comité de Agricultura Ecoló-
gica) esetében nem haladhatja meg az évi 550 000 EUR-t.

II. A „CV” jelzés használatának engedélyezésével foglalkozó,
szövetségként működő szabályozó testületek tevékenysége
esetében:

– a támogatás maximális intenzitása 70 %.

A támogatás összege egyetlen testület esetében sem halad-
hatja meg az évi 50 000 EUR-t.
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III. A szabályozó tanácsok társulásai, szövetségei és konföderá-
ciói, valamint a minőségmegjelölésekkel foglalkozó szakma-
közi szervezetek tevékenysége esetében:

– a támogatás maximális intenzitása 50 %.

A támogatás összege egyetlen kedvezményezett esetében
sem haladhatja meg az évi 70 000 EUR-t

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: 2009-től 2013-ig, ezeket az éveket is beleértve

A támogatás célja:

A támogatás általános célja a 2009-től 2013-ig terjedő idő-
szakban Valencia autonóm körzet területén a megkülönböztetett
minőségű mezőgazdasági termékekkel összefüggésben végzendő
tevékenység gazdasági hátterének megteremtése.

A támogatás az 1857/2006/EK rendeletben előírt mentességen
alapul, és teljesíti a 9. cikk (3) bekezdésében, a 14. cikk
(2) bekezdésében és a 15. cikk (2) bekezdésében foglalt követel-
ményeket

Az érintett ágazatok: Valencia autonóm körzet agrár-
élelmiszeripara

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA

Internetcím:
http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
AYUDAS%20A%20LOS%20CONSEJO%20REGULADORES,
%20ASOCIACIONES%20GESTORAS%20MARCAS%20CV
%20Y%20FEDERACIONES%20DE%20LA%20COMUNITAT
%20VALENCIANA.pdf

Egyéb információk: —

La Directora General de Comercialización
Marta VALSANGIACOMO GIL

Támogatás száma: XA 427/08

Tagállam: Spanyolország

Régió: Comunidad Valenciana

A támogatási program megnevezése: Ayudas al programa de
genotipado

Jogalap:

Orden de 23 de septiembre de 2008 de la Consellería de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se modifican determi-
nados aspectos de la Orden de 28 de diciembre de 2005, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la financiación de
programas de mejora de calidad de la leche cruda de vaca, oveja
y cabra y de la Orden de 24 de mayo de 2006, por la que se
establecen las bases reguladoras de ayudas al programa de geno-

tipado, se convocan las ayudas para la mejora de la calidad de la
leche, en la Comunidad Valenciana y se fijan los importes
globales de la ayuda al programa de genotipado en la Comu-
nidad Valenciana (DOCV no 5 875 de 21.10.2008).

Orden de 24 de mayo de 2006, de la CAPA, por la que se estab-
lecen las bases reguladoras de ayudas al programa de genoti-
pado.

Tervezett éves kiadások: 21 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása: A költségek 50 %-a

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 időtartama: 2008–2013

A támogatás célja: A súrlókórral (a juhok és a kecskék fertőző
szivacsos agyvelőbántalmával) szembeni rezisztencia fejlesztésére
irányuló országos genetikai kiválasztási program végrehajtásának
támogatása. A támogatási program az 1857/2006/EK rendelet
16. cikkén alapul

Az érintett ágazatok: Olyan juh- és kecsketartó gazdaságok
tulajdonosai Valencia autonóm körzet területén, amelyek törzs-
könyvezett egyedekkel rendelkeznek

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación
Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA

Internetcím:
http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
Ordenes%20modif%20leche%20genotipado_14agosto_2008.pdf

Támogatás száma: XA 428/08

Tagállam: Hollandia

Régió: Provincie Limburg

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Wijnen Paprika's BV
(Advieskosten Geothermisch onderzoek fase 2)

Jogalap: Algemene Subsidieverordening 2004 Provincie
Limburg en Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 31 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása: 100 %

A végrehajtás időpontja: 2008. december 19-től

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2009. március 1-jéig

A támogatás célja: A támogatásra az 1857/2006/EK rendelet
15. cikkének alkalmazásával kerül sor. A támogatás megfelel az
1857/2006/EK rendelet 15. cikkének (2), (3) és (4) bekezdé-
sében meghatározott feltételeknek
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Az érintett gazdasági ágazat(ok): Elsődleges mezőgazdaság
(paprikatermesztés)

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Provincie Limburg
Limburglaan 10
6229 GA Maastricht
NEDERLAND

Internetcím:

http://www.limburg.nl/nl/html/algemeen/beleid/Europa/
KennisgevingenStaatssteun/KennisgevingenStaatssteun.asp
#a1RSN3VF5X0O0EBAKCMO1

Egyéb információ:

A Wijnen Paprika's jelenleg kibővíti melegházi termelését. A
bővítésre három szakaszban kerül sor. Az első két szakaszban
létrehozott melegházakat gázmotorra alapozott kapcsolt hő- és
villamosenergia-termelő rendszer segítségével fogják fűteni. A
harmadik szakaszban létrehozott melegházat a tervek szerint
geotermikus energia hasznosításával fűtik majd. A terv megvaló-
sításához több tanulmányra van szükség.

Az első szakasz tárgya egy talajmélység és talajhőmérsékleti
modell felállítására irányuló tanulmány elkészítése volt. A vizs-
gálat alapján két lehetséges tárolóhely került kiválasztásra. A két
tárolóhely mélységénél fogva a formációs víz hőmérséklete
olyan magas, hogy alkalmas a melegház fűtésére. Nem lehet
tudni azonban, hogy a tárolóhely képes-e elegendő mennyiségű
víz biztosítására. Meg kell tehát határozni a tárolóhelyen talál-
ható vízmennyiséget, valamint a kőzet porozitását és vízáteresz-
tőképességét. Ez a támogatásban részesülő második szakasz
célkitűzése. A támogatás összege 31 000 EUR, ami a vizsgálat
költéségét fedezi.

A támogatásra az 1857/2006/EK rendelet 15. cikkének alkalma-
zásával kerül sor. A kedvezményezett mezőgazdasági termelők
nem részesülnek közvetlen kifizetésben, hanem a támogatást
támogatott tanácsadási szolgáltatások formájában kapják. A
támogatás nem a folyamatosan vagy időről időre igénybe vett
szolgáltatásokra vonatkozik, sem a vállalkozás szokásos műkö-
dési kiadásaira. A támogatást a Subsidieverordening Inrichting
Landelijk Gebied van de provincie Limburg alapján nyújtják, így
minden olyan vállalkozás számára rendelkezésre áll, amely
megfelel a fenti rendelet követelményeinek

Támogatás száma: XA 431/08

Tagállam: Németországi Szövetségi Köztársaság

Régió: Thüringen (DEG0)

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Satzung über Beihilfen
der Thüringer Tierseuchenkasse (Beihilfesatzung)

Jogalap:
– § 7 Abs. 2 und § 20 Thüringer Ausführungsgesetz zum
Tierseuchengesetz (Thüringer Tierseuchengesetz -ThürTierSG-)

– Satzung über Beihilfen der Thüringer Tierseuchenkasse
(Beihilfesatzung)

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A támogatások összege összesen körülbelül 2,47 mil-
lió EUR

A támogatás maximális intenzitása: Legfeljebb 100 %

A végrehajtás időpontja: A támogatási intézkedés Bizottság
általi közzétételének időpontját követően

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

A támogatás célja:
– az állatbetegségek felszámolásával és megelőzésével összefüg-
gésben az 1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (7) bekezdése
alapján a gazdálkodók egészségügyi vizsgálatokra, tesztekre és
egyéb, a korai felismerést szolgáló intézkedésekre, valamint az
oltóanyagok és gyógyszerek beszerzésére fordított költsé-
geinek ellentételezése,

– lásd: az 1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (1) bekez-
dését,

– a gazdálkodók az 1857/2006/EK rendelet 10. cikke (7) bekez-
dése szerint állatbetegség következtében keletkezett vesztesé-
geinek ellentételezése,

– lásd: az 1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (2) bekez-
dését.

A támogatható költségek elszámolhatósága vonatkozásában lásd
a türingiai állatjárvány-alap támogatási szabályzatának (Beihilfe-
satzung) 1. mellékletét

Az érintett ágazat(ok): Szarvasmarha-, sertés-, juh-, kecske- és
lótartás, méhészet

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Thüringer Tierseuchenkasse
Anstalt des öffentlichen Rechts
Victor Goerttler Straße 4
07745 Jena
DEUTSCHLAND
E-mail: direkt@thueringertierseuchenkasse.de

Internetcím:
Satzung über Beihilfen der Thüringer Tierseuchenkasse (Beihilfe-
satzung):

http://www.thueringertierseuchenkasse.de

Egyéb információ: —
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