
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 

(2009/C 184/04) 

Támogatás sz.: XA 130/09 

Tagállam: Belgium 

Régió: Vlaanderen 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Subsidie voor project 
omschakeling naar de biologische productie van BB-Consult 

Jogalap: Subsidiebesluit van de Vlaamse Regering van 
12 december 2008. tot toekenning van een subsidie voor het 
project omschakeling naar de biologische productie 

A vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege: 
0,11 millió EUR éves alapon 

A támogatás maximális intenzitása: 100 % 

A végrehajtás időpontja: 2009. május 1. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2 év, 2011. június 30-ig 

A támogatás célja: 

A támogatás az 1857/2006/EK rendelet 15. cikkének hatálya 
alá tartozik: technikai segítségnyújtás az agrárszektorban: 
100 %-os támogatás adható a következő költségekre (15. cikk 
(2) bekezdés, c) pont): harmadik fél által nyújtott olyan tanácsa
dási szolgáltatások díjai, amelyek nem minősülnek folyamatos 
vagy időről időre ismétlődő tevékenységnek, és nem kapcso
lódnak a vállalkozás szokásos működési kiadásaihoz. 

A támogatást a BB-Consult vzw részére nyújtják az átállást 
figyelemmel kísérő személy/szervezet kiválasztásához. A projekt 
tartalmának megtervezése megoszlik a BB-Consult, mint jogi 
munkaadó (projektszervezés) és két strukturális projektpartner, 
az ABS és a BioForum között. 

Az átállást figyelemmel kísérő szervezet biztosítja az alábbiakat: 

— a hagyományos mezőgazdasági és kertészeti üzemek 
esetében hozzájárul a biogazdálkodásra való átállás korláta
inak csökkentéséhez; 

— szorosan figyelemmel kíséri az átállás folyamatát a mező
gazdasági üzemeknél. 

Ezeket a célokat széles körű tudatosságnövelő intézkedésekkel, a 
gazdálkodók számára – célcsoport-elemzés alapján meghatáro
zott – személyre szabott módszerek biztosításával és az érdek
lődő gazdálkodók üzemi szintű, gyakorlati figyelemmel kíséré
sével kell elérni. 

A támogatási program tiszteletben tartja a 15. cikk minden 
rendelkezését. 

Az érintett ágazat(ok): 

Mezőgazdaság (NACE A1). Biogazdálkodás 

Csak kis- és középvállalkozások részesülhetnek támogatásban. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Departement Landbouw en Visserij 
Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling 
Koning Albert II-laan 35, bus 40 
1030 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Internetcím: 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1271 

Egyéb információk: — 

főtitkár 

Jules VAN LIEFFERINGE 

Támogatás sz.: XA 131/09 

Tagállam: Belgium 

Régió: Vlaanderen 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Subsidie Netwerk 
Bioforum Vlaanderen 

Jogalap: 

Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie voor het 
project Netwerk Bioforum — Financiering kerntaken Bioforum 
Vlaanderen van Bioforum Vlaanderen vzw 

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een 
subsidie voor het project uitbouw van een coördinatie- en over
legstructuur voor vlaamse bioboeren, -verwerkers en -verkoop
punten 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 0,67 millió EUR 

A támogatás maximális intenzitása: A támogatás maximális 
intenzitása a benyújtott támogatási projekt igazolt költségeinek 
100%-a. Az általános költségekre nem nyújtható támogatás.
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A végrehajtás időpontja: 2009. május 1., a nyugalmi elv tisz
teletben tartásával. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: A támogatást két éves időszakra nyújtják, 2011. május 1- 
jéig. 

A támogatás célja: 

A Bioforum az alábbi fő tevékenységeket végzi: 

— A flamand bioágazat képviselete különböző fórumokon, 
mint például a NOBL, a VLAM, a Stuurgroep Strategisch 
Plan Bio, a PCBT, az IFOAM, és a biogazdálkodáshoz 
közvetlenül kapcsolódó fórumok (pl. Kauri). 

— A biogazdálkodásra vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatos 
munka: a Bioforum koordinálja a gazdasági szereplők állás
pontját és közvetíti azokat a hatóságoknak. Ezt a koordiná
ciót a jogszabályokkal és a szakpolitikával foglalkozó koor
dinációs csoportok végzik. A Bioforum mindenekelőtt taná
csadást végez a hatóságok számára új előírások bevezeté
sével és a hatályos jogszabályok harmonizálásával kapcsolat
ban. A Bioforum jelzi a jogszabályok értelmezésével kapcso
latos problémákat is. 

— Szakpolitikai támogatás: a Bioforum nyomon követi a 
biogazdálkodással foglalkozók tevékenységének általános 
szakpolitikai keretét (mezőgazdasági politika, vidékfejlesztési 
politika, környezetvédelem, stb.), belső képzési progra
mokkal segíti ezek megértését, és hozzájárul egyedi prob
lémák megoldásához. 

— Az ágazat részéről tartalmi és összehangolt hozzájárulást 
biztosít a 2008–2012 közötti időszakra szóló biogazdálko
dási stratégiai tervhez (Strategisch Plan Biologische Landbo
uw). A terv irányítócsoportjának tagjaként segít a biogazdál
kodás éves cselekvési tervének kidolgozásában. 

— A Strategisch Plan Biologische Landbouw 2008–2012 fő 
intézkedéseinek végrehajtása: 

— a kommunikáció szintjén: a Bioforum közös kommuni
kációs stratégián dolgozik a VLAM, az ADLO és a Velt 
közreműködésével, 

— a termelési láncok szintjén: a Bioforum piackutatást 
végez a következő termelési láncokra vonatkozóan: 
zöldség, gyümölcs, szántóföldi növények, tojás, hús és 
tej, 

— a biogazdálkodásra való átállás támogatása: a Bioforum 
új, az átállással kapcsolatos prospektusokat készít és 
szorosan nyomon követi a BB-Consult által az átállás 
támogatásával kapcsolatban végrehajtott projektet, 
ösztönzi megállapodások kötését a gazdasági szerep
lőkkel kötelezettségeik betartására vonatkozóan, figye
lemmel kíséri a biotermékek bevezetését hivatali és válla
lati étkezdékben, 

— a biogazdálkodás és más szakpolitikai területek integrá
ciója. 

— Különböző tevékenységek koordinálása az ágazaton belül: 

— álláspontok és jövőkép kialakítása, 
— a bioágazatból kiinduló kommunikáció koordinálása, 
— válsághelyzetben szükséges kommunikáció koordinálása. 

— A Bioforum az alábbi eszközöket használja a lakossággal és 
a bioágazat gazdasági szereplőivel folytatott kommunikáció 
során: 

— Bioforum weboldal 
— Biodichtbijhuis weboldal 
— Puur magazin 
— tájékoztató kiadványok: Biogenietengids, egészségi témájú 

kiadvány 
— elektronikus hírlevél: Bioknipsels 
— ügyfélszolgálat 
— kapcsolattartás a sajtóval 
— tájékoztató és promóciós stand 

— A Bioforum az alábbi módon tájékoztatja és támogatja a 
bioágazat gazdasági szereplőit: 

— tartalmi támogatás (például dokumentációk előkészítése), 
— specifikus szaktudás fejlesztése és rendelkezésre bocsá

tása (például strukturális segítségnyújtás, szövegek szer
kesztése, projektek elindítása, értékelés), 

— partnerségek és közös vállalkozások kezdeményezése, 
— Bio Actief magazin, 
— biogazdálkodással foglalkozó üzemek jegyzéke: Biobedrij

vengids, 
— speciális információk a weboldalon, 
— új jogszabályokkal kapcsolatos aktuális információk 

terjesztése, 
— válság esetén kommunikáció kezdeményezése. 

A támogatás az 1857/2006/EK rendelet 15. cikkének hatálya 
alá tartozik. 100 %-os támogatás adható a következő költ
ségekre: 

15. cikk c) pont: támogatás a harmadik személyek által nyújtott 
tanácsadói szolgáltatásokra, 

15. cikk e) pont: támogatás a más országokból származó 
termékek előtt nyitott minőségi rendszerekkel, a generikus 
termékekkel, a generikus termékek táplálkozástani jótéteménye
ivel és ajánlott felhasználásukkal kapcsolatos tényszerű informá
ciók nyújtására, 

15. cikk f) pont: kiadványok, például katalógusok, illetve az 
adott terület vagy egy adott termék termelőire vonatkozó tény
szerű információkat bemutató weboldal, feltéve, hogy ezek az 
információk és, ismertetések semlegesek és az érintett összes 
termelő egyenlő esélyeket kap a kiadványban való megjelenésre. 
Csak olyan tevékenységek, illetve tájékoztató anyagok 
kaphatnak támogatást, amelyek nem utalnak a termék eredetére.
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A projekt reklámcélra nem nyújt támogatást. 

A támogatási program tiszteletben tartja a 15. cikk minden 
rendelkezését. 

Az érintett ágazat(ok): 

Mezőgazdaság (NACE A1) 

Biogazdálkodás 

Csak kis- és középvállalkozások részesülhetnek támogatásban. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Departement Landbouw en Visserij 
Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling 
Koning Albert II-laan 35, bus 40 
1030 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Internetcím: 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1271 

Támogatás sz.: XA 132/09 

Tagállam: Szlovén Köztársaság 

Régió: A Szlovén Köztársaság területe 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: NADZOR VAROZE 

Jogalap: 

— Uredba o spremembi uredbe o izvajanju Programa ukrepov 
na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 
2008–2010 za leto 2009 (UL RS, št. 28/09), 

— Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebe
larstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za leto 
2009 (UL RS, št. 112/08), 

— Operativni program zatiranja varoj za leto 2009 [Operati
onal progamme to exterminate the varroa mite in 2009], 

— A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) 
mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, 
valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi 
rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló 
rendelet”) 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 2009: 280 000 EUR 

A támogatás maximális intenzitása: 

— a varroaatka-fertőzés megelőzésével és felszámolásával 
kapcsolatban felmerülő támogatható költségek 100%-áig. A 
támogatást támogatott szolgáltatások formájában kell nyúj
tani, a termelők nem részesülhetnek közvetlen pénzkifizeté
sekben. 

A végrehajtás időpontja: 2009. május 4. (támogatás nyújtása 
csak azt követően lehetséges, hogy az összefoglalót közzétették 
az Európai Bizottság honlapján). 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2010. augusztus 31-ig. 

A támogatás célja: 

— Kkv-k támogatása. 

Az 1857/2006/EK bizottsági rendelet vonatkozó cikkei és a 
támogatható költségek: A fentiekben jogalapként említett 
jogszabályoknak megfelelően bejelentett támogatási program 
megfelel 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, 2006. december 
15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 358., 
2006.12.16., 3. o.) 10. cikke (1) bekezdésének, és nem terjed 
ki a termelőknek a varroaatka által okozott károkért történő 
kompenzálására (19. cikk (2) bekezdés). 

Az érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Ministrstvo za kmetijstvo 
gozdarstvo in prehrano 
Dunajska 56 
SI-1000 Ljubljana 
SLOVENIJA 

Internetcím: 

A rendelet módosítása: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200928&objava= 
1262 

A rendelet: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008112&objava= 
4847
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A 2009/2010-es programról: 

http://www.mkgp.gov.si/si/o_ministrstvu/direktorati/direktorat_ 
za_kmetijstvo/starasektor_za_kmetijske_trge/med/ 

A varroaatka elpusztítására irányuló 2009-es operatív program
ról: 

http://www.mkgp.gov.si/si/o_ministrstvu/direktorati/direktorat_ 
za_kmetijstvo/starasektor_za_kmetijske_trge/med/ 

Egyéb információk: 

A fentiekben említett jogalapok teljesítik az 1857/2006/EK 
bizottsági rendeletnek a Szlovén Köztársaság által elfogadandó, 
a varroaatka elpusztítására irányuló intézkedésekre vonatkozó 
előírásait és az alkalmazandó általános rendelkezéseket. 

A Szlovén Köztársaságban 2008–2010-ben bevezetendő méhé
szeti intézkedési programot jóváhagyó határozatot a Bizottság 
2007. augusztus 14-én adta ki (hivatalos értesítés a Szlovén 
Köztársaság EU melletti állandó képviselete részére, Brüsszel, 
S-G, Greffe (2007) D/205049, 2007. augusztus 14-én) 

A támogatás nyújtása a varroatózis tekintetében történik, amely 
szerepel az állatbetegségeknek a Nemzetközi Állatjárványügyi 
Hivatal által összeállított jegyzékében. 

Az illetékes személy aláírása: 
Branko RAVNIK 
igazgató 

Támogatás sz.: XA 133/09 

Tagállam: Olaszország 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Miglioramento della 
qualità e della logistica del prodotto biologico (unicamente 
per la produzione biologica primaria). 

Jogalap: Decreto Ministeriale 24 dicembre 2008. n. 11369. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: Egyszeri támogatásról van szó. A tervezett éves kiadás 
300 000 EUR. 

A támogatás maximális intenzitása: A támogatás a projekt 
teljes összegének 50 %-át fedezi. Az egyes biogazdálkodók 
nem részesülhetnek közvetlen pénzkifizetésben. 

A végrehajtás időpontja: A támogatási program attól az 
időponttól kezdődően lép hatályba, hogy a Bizottság Mezőgaz
dasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának honlapján közzéte
szik a mentességi kérelem azonosító számát. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 

A támogatás 2010 és 2011. szeptember 1-je között nyújtható. 

A projekteket azok jóváhagyásától számítva 12 hónapon belül 
végre kell hajtani. 

A támogatás célja: 

A „Biogazdálkodásra és a biotermékekre vonatkozó 2007. évi 
nemzeti tervben” meghatározott célkitűzésekkel összhangban 
olyan intézkedések finanszírozhatók, amelyek – piackutatások, 
a biogazdálkodók részére szervezett képzések, tanácsadások, 
megvalósíthatósági tanulmányok stb. révén – a biotermékek 
minőségének javítására irányulnak. 

Az egyes intézkedések az 1857/2006/EK rendelet 14. és 
15. cikke szerinti kategóriák valamelyikébe tartoznak. 

Támogatási kérelmet olyan szakmaközi szövetségek vagy ezek 
társulásai nyújthatnak be, amelyek: 

a) kizárólag a biológiai és/vagy a biodinamikus ágazatban 
működnek; 

b) legalább négy tartományt felölelő tartományközi képviselettel 
rendelkeznek. 

Az érintett ágazat(ok): Minden biológiai gazdálkodásból szár
mazó mezőgazdasági termék. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale 
Via XX Settembre 20 
00187 Roma RM 
ITALIA 

Internetcím: 

http://www.politicheagricole.it/ConcorsiGare 

Egyéb információk: 

A támogatási program végrehajtását szabályozó rendeletet az 
Olasz Köztársaság Hivatalos Lapjában, illetve a minisztérium 
honlapján (http://www.politicheagricole.it/ConcorsiGare) teszik 
közzé. 

Ugyanitt lesznek elérhetőek a kapcsolódó dokumentumok és 
információk is.
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A biogazdálkodásból származó termékek feldolgozására és 
forgalmazására irányuló beruházások esetén a 800/2008/EK 
rendelet szerinti mentességi kérelem benyújtására kerül sor. 

Támogatás sz.: XA 134/09 

Tagállam: Olaszország 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Sostegno all’interprofes
sione e miglioramento della qualità e della logistica del prodotto 
biologico (unicamente per la produzione biologica primaria). 

Jogalap: Decreto Ministeriale 24 dicembre 2008. n. 11370. 

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

Egyszeri támogatásról van szó. A program keretében tervezett 
éves kiadás 2 000 000 EUR, az alábbi bontásban: 

A. Szakmaközi tevékenységek fokozására irányuló intézkedések 
megvalósítása: legfeljebb 500 000 EUR összegben (héa 
nélkül, amennyiben héa-fizetési kötelezettség áll fenn) 

B. A biotermékek minőségének és logisztikájának javítására 
irányuló tevékenységek: legfeljebb 1 166 666,67 EUR 
összegben (héa nélkül, amennyiben héa-fizetési kötelezettség 
áll fenn). 

A támogatás maximális intenzitása: A támogatás a projekt 
teljes összegének 80 %-át fedezi. Az egyes biogazdálkodók 
nem részesülhetnek közvetlen pénzkifizetésben. 

A végrehajtás időpontja: A támogatási program attól az 
időponttól kezdődően lép hatályba, hogy a Bizottság Mezőgaz
dasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának honlapján közzéte
szik a mentességi kérelem azonosító számát. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 

A támogatás 2010 és 2011. szeptember 1-je között nyújtható. 

A projekteket azok jóváhagyásától számítva 12 hónapon belül 
végre kell hajtani. 

A támogatás célja: 

A „Biogazdálkodásra és a biotermékekre vonatkozó 2007. évi 
nemzeti tervben” meghatározott célkitűzésekkel összhangban 
olyan intézkedések finanszírozhatók, amelyek a bioágazat szer
vezési képességeinek erősítése és az ágazat/a termelési lánc egyes 
szereplői közötti párbeszéd javítása révén a szakmaközi tevé
kenységek fokozására, illetve amelyek piackutatások, a biogaz
dálkodók részére szervezett képzések stb. révén a biotermékek 
minőségének javítására irányulnak. 

Az egyes intézkedések az 1857/2006/EK rendelet 14. és 
15. cikke szerinti kategóriák valamelyikébe tartoznak. 

Támogatási kérelmet olyan szakmaközi szövetségek vagy ezek 
társulásai nyújthatnak be, amelyek: 

c) kizárólag a biológiai és/vagy a biodinamikus ágazatban 
működnek; 

d) legalább négy tartományt felölelő tartományközi képviselettel 
rendelkeznek. 

Az érintett ágazat(ok): Minden biológiai gazdálkodásból szár
mazó mezőgazdasági termék. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale 
Via XX Settembre 20 
00187 Roma RM 
ITALIA 

Internetcím: 

http://www.politicheagricole.it/ConcorsiGare 

Egyéb információk: 

A támogatási program végrehajtását szabályozó rendeletet az 
Olasz Köztársaság Hivatalos Lapjában, illetve a minisztérium 
honlapján (http://www.politicheagricole.it/ConcorsiGare) teszik 
közzé. 

Ugyanitt lesznek elérhetőek a kapcsolódó dokumentumok és 
információk is. 

A biogazdálkodásból származó termékek feldolgozására és 
forgalmazására irányuló beruházások esetén a 800/2008/EK 
rendelet szerinti mentességi kérelem benyújtására kerül sor.
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