
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 261/08) 

Támogatás sz.: XA 448/08 

Tagállam: Olaszország 

Régió: Regione Marche 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: «rimozione e distruzione 
delle carcasse bovine ed ovicaprine in azienda della Regione 
Marche» art. 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006 lettera d. 

Jogalap: 

— Delibera della Giunta Regionale n. 695 del 26 marzo 2001. 

— Delibera della Giunta Regionale n. 891 del 23 aprile 2001. 

— D.D.P.F. n. 63/PEA_10 del 7 agosto 2008 e 67/PEA_10 del 
10 settembre 2008 

— Decreto Posizione di Funzione «Competitività e sviluppo 
dell’impresa agricola» n.146/CSI_10 del 11.5.2009 

— Decreto Posizione di Funzione «Competitività e sviluppo 
dell’impresa agricola» n.186/CSI_10 del 24.6.2009 

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: A támogatási program keretébe tartozó szolgáltatások 
nyújtására előirányzott kiadás nem haladja meg a 400 000 EUR- 
t (héával együtt). 

Maximális támogatási intenzitás: Az elhullott állomány eltá
volítása esetében a teljes költség 100 %-a, a szarvasmarha-, juh- 
és kecsketetemek megsemmisítése esetében a költségek 75 %-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: Legfeljebb 2013-ig. 

A támogatás célja: A tartományi támogatási program célja, 
hogy a szarvasmarha-, juh- és kecsketenyésztőket mentesítse a 
2009. január 1. és december 31. közötti időszakban elhullott 
egyedek összegyűjtésének és megsemmisítésének költségei alól, 
és valamennyi gazdálkodó számára biztosítsa az elhullott 
egyedek rövid időn belüli elszállítását. A program a tartományi 
állat-egészségügyi szolgálatok kérésére a tartomány teljes terüle

tére kiterjedően, hatékony és egységes módon 2013-ig évente 
meghosszabbítható. 

Érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Regione Marche — Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca — 
PF Competitività e sviluppo dell’impresa agricola 
Via Tiziano 44 
60125 Ancona AN 
ITALIA 

Internetcím: 

http://www.agri.marche.it/Aree%20tematiche/Aiuti%20di% 
20stato/smaltimento%20carcasse%202009ter.pdf 

Egyéb információ: A támogatási program végső kedvezménye
zettjei Marche tartomány azon mikro-, kis- és középvállalko
zásai, amelyeknek el kell szállítaniuk és meg kell semmisíteniük 
a mezőgazdasági üzemeik területén elhullott szarvasmarhák, 
juhok és kecskék tetemeit, ideértve azon állatokat is, amelyeket 
az illetékes közegészségügyi hatóságok rendelkezései alapján, 
fertőző és járványos betegség következtében, az illetékes állat- 
egészségügyi szolgálatok előzetes véleménye alapján kellett 
elpusztítani. 

Támogatás sz.: XA 211/09 

Tagállam: Olaszország 

Régió: Provincia Autonoma di Trento 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Sovvenzioni alle orga
nizzazioni professionali di categoria per l’attività di informa
zione mediante la redazione e diffusione di pubblicazioni. 

Jogalap: 

L.P. 4 del 28 marzo 2003 «Sostegno dell’economia agricola, 
disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di 
prodotti geneticamente non modificati» art. 49, comma 2. 

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1767 del 
17 luglio 2009.
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A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: A költségvetésben elkülönített éves összeg 
70 000 EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: 100 %. 

Végrehajtás időpontja: A program azt követően hajtható 
végre, hogy a Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Főigazgatóságának honlapján közzéteszik a mentességi kérelem 
azonosító számát. 

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

A támogatás célja: 

A trentói mezőgazdaság hatékonyságának és szakmai színvona
lának fejlesztése és javítása tájékoztatási tevékenységek révén. 

A támogatási program esetében az 1857/2006/EK mentesítési 
rendelet 15. cikke az irányadó. 

Érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Provincia Autonoma di Trento 
Dipartimento Agricoltura e Alimentazione 
Servizio Vigilanza e promozzione delle attività agricole 
Via G.B. Trener 3 
38100 Trento TN 
ITALIA 

Internetcím: 

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item= 
39&Type=HTML 

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/viewAllegatoDeli. 
asp?Item=39 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 226/09 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Cataluña 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Ayudas para instalaci
ones de aprovechamiento de biomasa leñosa para usos térmicos 
que valoren la biomasa mediante procesos termoquímicos en el 
Marco del Programa de Energías Renovables 

Jogalap: Orden ECF/XXX/2009, de xxx, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva en el Marco del Programa 
de Energías Renovables, y se abre la convocatoria para el año 
2009. 

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: A támogatási program időtartamára tervezett kiadás 
összege évi 0,237 millió EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás tervezett maxi
mális intenzitása a támogatható költségek 30 %-a. Az odaítélt 
támogatás egyetlen kedvezményezett vállalkozás esetében sem 
haladhatja meg három egymást követő adóügyi évben a 
400 000 EUR-t, illetőleg az 500 000 EUR-t abban az esetben, 
ha a vállalkozás kedvezőtlen adottságú területen vagy az 
1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának i., ii. vagy iii. 
pontjában meghatározott területek valamelyikén található. 

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: A program időtartama 2010 áprilisában kezdődik. 

A támogatás célja: 

A támogatás célja a természeti környezet megőrzése és álla
potának javítása a megújuló energiaforrások, ezen belül külö
nösen a napból nyert hőenergia hasznosításának ösztönzésén 
keresztül. 

4. cikk: Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházások. 
Támogatható kiadásnak minősül: 

a) az ingatlanok építése, vásárlása és felújítása; 

b) a gépek és berendezések – ideértve a számítógépes szoftve
reket is – vásárlása vagy lízingelése, az adott eszköz piaci 
értékének erejéig; 

c) az a) és a b) pont szerinti költségekkel összefüggő általános 
költségek, így különösen az építészek, a mérnökök és a 
tanácsadók díjai, valamint a megvalósíthatósági tanulmányok 
elkészítésének és a szabadalomhasznosítási jogok és a hasz
nálati engedélyek megszerzésének költségei. 

Az a) és a b) pontban meghatározottakon kívül nem minő
sülnek támogatható költségnek a lízingszerződéssel kapcso
latban felmerülő költségek, így különösen az adó összege, a 
bérbeadó haszonkulcsa, a kamattörlesztés refinanszírozási költ
ségei, az általános költségek, a biztosítási díjak stb.
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Érintett ágazat(ok): A növénytermesztés és az állattenyésztés 
bármely részterülete. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Institut Català d’Energia 
Calle Pamplona, 113, tercera planta 
08018 Barcelona 
ESPAÑA 

Internetcím: 

http://www.gencat.cat/icaen/ajuts/orden_concursal_EEER2009. 
pdf 

Egyéb információ: Ezek a támogatások az ERFA operatív 
közösségi támogatási programjából a regionális versenyképesség 
és foglalkoztatás célkitűzés keretében, a spanyolországi Kata
lónia Autonóm Körzeten keresztül közösségi társfinanszí
rozásban részesülnek (CCI 2007ES162PO006).

HU C 261/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.10.31.

http://www.gencat.cat/icaen/ajuts/orden_concursal_EEER2009.pdf
http://www.gencat.cat/icaen/ajuts/orden_concursal_EEER2009.pdf

