
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 

(2009/C 201/08) 

Támogatás sz.: XA 128/09 

Tagállam: Franciaország 

Régió: Yvelines megye 

A támogatási program megnevezése: Programme d’aides en 
assistance technique dans les exploitations agricoles 

Jogalap: 

— A 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 
15. cikke, 

— A 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 
14. cikke, 

— Articles L 1511-2 à L 1511-5 du Code général des collec
tivités territoriales, 

— Délibération du Conseil général, 

— Convention entre la Chambre Interdépartementale de l’Agri
culture d’Ile-de-France, l’État et le Conseil Général des 
Yvelines du 25 avril 2002 et son avenant du 20 juillet 
2006. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások: 
Évente 20 000 EUR 

A támogatás maximális intenzitása: A kutatás összegének 
40 %-a, a támogatás maximális mértéke: 3 700 EUR 

A végrehajtás időpontja: A mentességi űrlapnak a Bizottság 
honlapján való közzétételét követően 

A program időtartama: 2013. december 31-ig 

A támogatás célja: 

A 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 
15. cikkének keretébe illeszkedő támogatási program technikai 
segítséget kíván nyújtani Yvelines megye gazdálkodóinak. 

Ide tartoznak: tanulmányok és technikai segítségnyújtás a követ
kező területeken: 

— a környezet (víz, levegő, talaj) minőségének megőrzése vagy 
javítása, 

— a szakosodott mezőgazdaság korszerűsítése, 

— a regionális termékek körének szélesítése és értéknövelése. 

Ezek a harmadik személy által elvégzett tanulmányok és ta
nácsadási szolgáltatások nem minősülnek folyamatos vagy 
időről időre ismétlődő tevékenységnek és nem kapcsolódnak a 
vállalkozás szokásos működési kiadásaihoz. Különféle jellegűek 
lehetnek: 

— marketing-, jogi és jövedelmezőségi kutatások; 

— minőségbiztosítási rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó 
tanulmányok (ISO, HACCP, referenciaanyagok stb.); 

— megvalósíthatósági tanulmányok (egy egyedi projekt elem
zése, egy projektet megelőző elemzések stb.). 

Kivételt képeznek az építési engedélyek előírásaihoz köthető 
tiszteletdíjak. 

A Bizottság 2006. december 15-i 1857/2006/EK rendelete 
15. cikkének (3) bekezdése értelmében a támogatás nem tartal
mazhat a technikai segítségnyújtási szolgáltatásokban részesülő 
termelőknek adott közvetlen kifizetéseket. 

Az érintett ágazat(ok): Minden, Yvelines megye területén tevé
kenységet folytató mezőgazdasági üzem. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Monsieur le président du Conseil général des Yvelines 
Hôtel du département 
2 place André Mignot 
78012 Versailles Cedex 
FRANCE 

Internetcím: 

http://www.yvelines.fr/yvelines_eco/documents/aide_assist_tech_ 
exploit_agri.pdf 

Egyéb információk: —
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