
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 támogatásról 

(2009/C 136/07) 

Támogatás sz.: XA 29/09 

Tagállam: Franciaország 

Régió: Bourgogne 

A támogatási rendszer megnevezése: Investissements bâti
ments 

Jogalap: 

Code Général des collectivités territoriales, notamment son 
article L 1511-2 

Délibération du Conseil régional de Bourgogne 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások: 
600 000 EUR 

A támogatás maximális intenzitása: 

Regionális szintű közösségi épületek esetében: A támogatható 
költségek (ingatlanok építése, megszerzése vagy fejlesztése, 
kivéve a földvásárlásokat; berendezések és felszerelések vétele, 
általános költségek (építészek díjai, megvalósíthatósági tanulmá
nyok, szabadalmak és használati engedélyek megszerzése stb.) 
20 %-a. A támogatás felső korlátja: 100 000 EUR. 

A PMBE (gazdasági épületek modernizációs terve) által nem 
támogatható egyedi épületek és a CUMA-k (termelőeszköz-hasz
nálati szövetkezetek) esetében: A berendezésre, a tetőszerke
zethez és az ácsolathoz felhasznált fára a támogatás 300 
EUR/m 3 a duglászfenyő és 500 EUR/m 3 a tölgyfa esetében, 
legfeljebb 15 000 EUR az egyéni struktúrákat és 20 000 EUR 
a kollektív struktúrákat (mezőgazdasági társulások, CUMA-k) 
tekintve. 

A támogatás maximális intenzitása (CRB [Burgundiai régióta
nács], állam, Európa, közösségek stb.) összesen 40 %. 

A nehéz helyzetben lévőnek minősülő kollektív szervezetek és 
mezőgazdasági üzemek nem támogathatóak. 

A végrehajtás időpontja: 2009 

A támogatási program időtartama: 2013-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 termelési feltételek javítása és a mezőgaz
dasági termékek hasznosítása a termelési költségek csökkentésén 
valamint a termékek és épületek minőségének növelésén 
keresztül. 

Az érintett ágazat(ok): mezőgazdasági termelés 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Conseil régional de Bourgogne 
Direction de l’agriculture et du développement rural 
17, boulevard de la Trémouille 
BP 1602 
21035 Dijon cedex 
FRANCE 

Internetcím: 

http://www.cr-bourgogne.fr/documents/gda/2008-12/ 
equipements_collectifs.doc 

http://www.cr-bourgogne.fr/doc/gda/2009-02/RT_2_BAB.doc 

Támogatás sz.: XA 30/09 

Tagállam: Franciaország 

Régió: Bourgogne 

A támogatási program megnevezése: Promotion des produits 
des filières de diversification et de qualité. 

Jogalap: 

Code Général des collectivités territoriales, notamment son 
article L 1511-2 

Délibération du Conseil régional de Bourgogne 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások: 
100 000 EUR 

A támogatások maximális intenzitása: 

A támogatható kiadások (tervezési, dokumentációs, kommuni
kációs költségek) 80 %-a, amely a következőkre vonatkozik: 

— Burgundiai termelőkről vagy egy adott termék termelőiről 
információkat bemutató kiadványok, katalógusok és webol
dalak.
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A végrehajtás időpontja: 2009 

A támogatási program időtartama: 2013-ig 

A támogatás célja: 

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

A támogatás célja minden olyan termelési folyamat és termelő 
megismertetése és értéknövelése, amely megkülönböztető 
ágazathoz (kertészet, növények, gyógynövények, zöldségek 
stb.) kapcsolódó vagy minőségi termékeket (SIQO) állít elő és 
betartja az előre meghatározott termékleírás kötelezettségeit. 

Ez a támogatás a mezőgazdasági célzatú, kollektív szervezetek 
által folytatott tevékenységek specifikus költségeinek finanszíro
zását teszi lehetővé. Nem részesülhetnek kifizetésben a mező
gazdasági termelők, valamint minden támogatható személy 
hozzáférhet a kollektív szervezetek által megvalósított tevékeny
ségekhez, tekintet nélkül arra, hogy a jogosult tagja-e az érintett 
szervezetnek. 

Az érintett ágazat(ok): mezőgazdasági termelés 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 
Conseil régional de Bourgogne 
Direction de l’agriculture et du développement rural 
17, boulevard de la Trémouille 
BP 1602 
21035 Dijon cedex 
FRANCE 

Internetcím: http://www.cr-bourgogne.fr/doc/gda/ 
2009-02/RT_9302_CPER_promotion_produits_diversifies.doc 

Támogatás sz.: XA 31/09 

Tagállam: Franciaország 

Régió: Bourgogne 

A támogatási program megnevezése: Démarches Qualité 
SIQO et HACCP 

Jogalap: 

Code Général des collectivités territoriales, notamment son 
article L 1511-2 

Délibération du Conseil régional de Bourgogne 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások: 
250 000 EUR 

A támogatás maximális intenzitása: 

A támogatható kiadások (tervezési, dokumentációs, kommuni
kációs költségek) 80 %-a, amelyek a SIQO (kivéve biotermelés és 
bor) és a HACCP minőségbiztosítási eljárások bevezetéséhez 
kapcsolódnak és a következőket foglalják magukba: 

— Piackutatás 
— A termékek elismertetésére vonatkozó kérelmek kidolgozása 

és az új normák tényleges alkalmazása előtt elkészített 
termékleírások kiigazítása 

— A HACCP-követelmények bevezetése az üzemekben 

A végrehajtás időpontja: 2009 

A támogatási program időtartama: 2013-ig 

A támogatás célja: 

Ez a támogatási program a 2006. december 15-i 1857/2006/EK 
rendelet 14. cikkének keretében valósul meg. 

A támogatás célja ösztönözni és figyelemmel kísérni a minőségi 
követelmények bevezetését a burgundiai termékek esetében. 

A támogatás lehetővé teszi kollektív szervezetek által irányított 
egyes, mezőgadasági célzatú tevékenységek bizonyos költsé
geinek finanszírozását. Nem részesülhetnek kifizetésben a mező
gazdasági termelők, valamint minden támogatható személy 
hozzáférhet a kollektív szervezetek által megvalósított tevékeny
ségekhez, tekintet nélkül arra, hogy a jogosult tagja-e az érintett 
szervezetnek. 

Az érintett ágazat(ok): mezőgazdasági termelés 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 
Conseil régional de Bourgogne 
Direction de l’agriculture et du développement rural 
17, boulevard de la Trémouille 
BP 1602 
21035 Dijon cedex 
FRANCE 

Internetcím: http://www.cr-bourgogne.fr/documents/ 
gda/2008-12/demarches_qualiteSIQO_HACCP.doc 

Támogatás sz.: XA 44/09 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Asztúriai Hercegség 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Ayudas al sector 
ganadero en forma de servicios prestados por Asturiana de 
Control Lechero, Cooperativa Limitada (ASCOL)
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Jogalap: 

Convenio de colaboración entre el Gobierno del Principado de 
Asturias y la Cooperativa Asturiana de Control Lechero 
(ASCOL) para el desarrollo de un programa de mejora genética 
de la cabaña ganadera asturiana de raza frisona durante el 
trienio 2009-2011. 

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

A jogalapként szolgáló megállapodás hatálya alá tartozó költ
ségvetési években a támogatás maximális összege a következő 
lesz: 

(EUR) 

2009 2010 2011 

553 100 573 500 591 500 

A támogatás maximális intenzitása: 

A támogatás kedvezményezettje által elvégzendő tevékenysé
geket meghatározó program egyes jogcímei esetében a támo
gatás maximális intenzitása a következő lesz: 

Jogcím a programon belül Maximális 
intenzitás 

I. Vizsgálatok az állatállomány termelékenysé
gének és genetikai minőségének meghatározása 
céljából (tejminőség-ellenőrzés) 

70 % 

II. Vizsgálatok az állatállomány termelékenysé
gének és genetikai minőségének meghatározása 
céljából (tenyészállatok) 

70 % 

III. Innovatív eljárások alkalmazása az állatok 
szaporításában („genezisprogram”) 

40 % 

IV. Technikai segítségnyújtás 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 támogatási program, illetve az egyedi támogatás nyújtá
sának időtartama: 2011. december 31-ig. 

A támogatás célja: Program végrehajtása Asztúriában a fríz 
szarvasmarhák genetikai minőségének javítása érdekében. 

A támogatás nyújtására az 1857/2006/EK rendelet következő 
cikkei alapján kerül sor: 

15. cikk: Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban. Támogatható 
költségek: állattenyésztők számára tartott szakképzési prog
ramok szervezésének költségei, harmadik személyek által nyúj
tott tanácsadás költségei, tapasztalatcsere céljából tartott 
fórumok megrendezésének költségei, versenyek és szakkiállí
tások költségei, tudományos ismeretterjesztés költségei, kiadvá
nyok szerkesztési költségei. 

Az említett 15. cikk (4) bekezdésében foglalt feltétel teljesítése 
érdekében a technikai segítségnyújtást minden olyan állat tulaj
donosa igénybe veheti, amely szerepel a fajta törzskönyvében; a 
szolgáltatás igénybevételéhez nem kell a szövetség tagjának 
lenni. 

16. cikk: az állattenyésztési ágazatnak nyújtott támogatás. Támogat
ható költségek: az állatállomány genetikai minőségének és 
termelékenységének megállapítása érdekében elvégzett vizsgá
latok költségei, az innovatív szaporítási technikák alkalmazá
sával összefüggő költségek, kivéve a mesterséges megterméke
nyítési eljárások bevezetésének és végrehajtásának, valamint a 
rendszeres tejminőség-ellenőrzésnek a költségeit. 

Az említett rendelet 15. cikkének (3) bekezdésében és 
16. cikkének (3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelően 
a támogatás harmadik személyek által nyújtott szolgáltatások 
finanszírozásán keresztül történik, a termelők közvetlen kifize
tésben nem részesülnek. 

Az érintett ágazat(ok): Tejtermelési célú szarvasmarha- 
tenyésztés 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 
Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias 
C/ Coronel Aranda, s/n, 4a planta 
33071 Oviedo (Asturias) 
ESPAÑA 

Internetcím: Az együttműködési megállapodás a 
www.asturias.es portálon keresztül érhető el, és a következő 
internetcímen olvasható: 

http://www.asturias.es/Asturias/descargas/CONVENIOS%20 
GANADERIA/ASCOL%2009%20%20convenio.pdf 

Egyéb információk: — 

Az állattenyésztési és agrár-élelmiszeripari ügyekért felelős főigazgató 

Luis Miguel ALVAREZ MORALES 

Támogatás sz.: XA 46/09 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Asztúriai Hercegség
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A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Asociación de Criadores 
de Ponis de Raza Asturcón (ACPRA) 

Jogalap: Convenio de colaboración entre el Gobierno del Prin
cipado de Asturias y la Asociación de Criadores de ponis de 
raza Asturcón (ACPRA) para el desarrollo del programa de 
conservación de dicha raza durante el trienio 2009-2011 

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

A jogalapként szolgáló megállapodás hatálya alá tartozó költ
ségvetési években a támogatás maximális összege a következő 
lesz: 

(EUR) 

2009 2010 2011 

163 000 169 000 175 000 

A támogatás maximális intenzitása: 

A támogatás kedvezményezettje által elvégzendő tevékenysé
geket meghatározó program egyes jogcímei esetében a támo
gatás maximális intenzitása a következő lesz: 

Jogcím a programon belül Maximális 
intenzitás 

I. Törzskönyv vezetése 100 % 

II. Technikai segítségnyújtás 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 támogatási program, illetve az egyedi támogatás nyújtá
sának időtartama: 2011. december 31-ig. 

A támogatás célja: Program végrehajtása az Asztúriában 
őshonos Asturcón pónilófajta megőrzése érdekében. 

A támogatás nyújtására az 1857/2006/EK rendelet következő 
cikkei alapján kerül sor: 

15. cikk: Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban. Támogatható 
költségek: állattenyésztők számára tartott szakképzési prog
ramok szervezésének költségei, harmadik személyek által nyúj
tott tanácsadás költségei, tapasztalatcsere céljából tartott 
fórumok megrendezésének költségei, versenyek és szakkiállí
tások költségei, tudományos ismeretterjesztés költségei, kiadvá
nyok szerkesztési költségei. 

16. cikk: az állattenyésztési ágazatnak nyújtott támogatás. Támogat
ható költségek: a törzskönyv vezetésével kapcsolatos költségek, 
kivéve a genetikai minőség vagy termelékenység meghatározá
sára irányuló, harmadik fél által vagy annak nevében végzett 
vizsgálatokat. 

Az érintett ágazat(ok): Lótenyésztés 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 
Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias 
C/ Coronel Aranda, s/n, 4a planta 
33071 Oviedo (Asturias) 
ESPAÑA 

Internetcím: Az együttműködési megállapodás a 
www.asturias.es portálon keresztül érhető el, és a következő 
internetcímen olvasható: 

http://www.asturias.es/Asturias/descargas/CONVENIOS%20 
GANADERIA/ACPRA%2009%20convenio.pdf 

Egyéb információk: — 

Az állattenyésztési és agrár-élelmiszeripari ügyekért felelős főigazgató 

Luis Miguel ÁLVAREZ MORALES
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