
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 262/07) 

Támogatás sz.: XA 182/09 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Comunitat Valenciana 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Centro de Apoyo Tecno
lógico Lácteo (CEATEL) 

Jogalap: Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y 
Alimentación, que concede la subvención basada en una línea 
nominativa descrita en la ley 17/2008 de presupuestos de la 
Generalitat 

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 35 000 EUR a 2009. év folyamán. 

Maximális támogatási intenzitás: A támogatott céltól függően 
100 %, 70 % és 40 %. 

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 2009. év folyamán. 

A támogatás célja: 

a) Tejtermeléssel foglalkozó állattartók továbbképzési tervei 
(15. cikk (2) bekezdés a) pont). 

b) A tejellenőrzés hatálya alá szánt szarvasmarhák családfájának 
összeállítása és a spanyolországi fríz fajtájú szarvasmarhák 
törzskönyvébe való felvétele céljából a fríz fajtájú szarvasmar
hákkal foglalkozó spanyolországi konföderáció (Confedera
ción Nacional de Frisona Española – CONAFE) által lefolyta

tott eljárás költségei; informatikai program üzemeltetése az 
állatok egyedi adatainak nyilvántartására különösen a hiva
talos tejellenőrzés paraméterei vonatkozásában, az érintett 
állatoknak a törzskönyvbe való felvétele céljából; a törzs
könyv megfelelő vezetésével kapcsolatos egyéb szükséges 
feladatok (16. cikk (1) bekezdés a) pont). 

c) Minőségbiztosítási rendszerek bevezetése, piackutatás és új 
termékek kialakítása (14. cikk (2) bekezdés b) pont). 

d) Hivatalos tejellenőrzés az állatállomány genetikai minő
ségének meghatározása céljából (16. cikk (1) bekezdés b) 
pont). 

e) Innovatív technikák bevezetése az állattartásban (16. cikk (1) 
bekezdés c) pont). 

A támogatási program keretében az 1857/2006/EK bizottsági 
rendelet jelzett cikkeiben meghatározott költségekre, az 
ugyanott meghatározott támogatási intenzitásoknak megfelelően 
nyújtható támogatás. 

Érintett ágazat(ok): Tejadó kérődzőkkel foglalkozó állattartók 
Valencia Autonóm Körzet teljes területén. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 
C/ Amadeo de Saboya, 2 
46010 Valencia 
ESPAÑA 

Internetcím: 

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/ 
ceatel09.pdf 

Egyéb információ: —

HU 2009.11.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 262/5

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/ceatel09.pdf
http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/ceatel09.pdf


Támogatás sz.: XA 207/09 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Comunitat Valenciana 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Grupo Intercoop Inter
cooperación Agroalimentaria S.L. 

Jogalap: 

Ley 17/2008, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Presu
puestos para el ejercicio 2009 

Resolución del secretario autonómico de Agricultura, Pesca y 
Alimentación 

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 61 000 EUR a 2009. költségvetési év folyamán. 

Maximális támogatási intenzitás: 100 % 

Végrehajtás időpontja: 2009. január 1-jétől. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: A kifizetések utolsó hónapja: 2009. december. 

A támogatás célja: 

A támogatás a Castellón tartomány belső területeire irányuló 
vidékfejlesztési tevékenység segítését célozza, ennek érdekében 
egyes termékek minőségét ösztönzi. A rendelet hatálya alá az 1. 
projekt tartozik. 

1. projekt: „Vins de la terra de Castelló” – a Plana Alta-i borok 
egységes arculatának kialakítása. 

A 2006. december 15-i 1857/2006/EK rendelet 14. cikke (2) 
bekezdésének a) és b) pontja alapján. 

2. projekt: „Charter Consum” – a vidéki foglalkoztatás fellendí
tése. A „Charter” elnevezésű kedvezményes fizetési rendszer 
bevezetése. Csekély összegű (de minimis) támogatás. A 2006. 
december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján. 

3. projekt: „Közétkeztetés” – a mediterrán étrend népszerűsítése 
az iskolai étkezdékben. Nem minősül állami támogatásnak. 

Támogatható költségek: 100 %. 

Érintett ágazat(ok): A Castellón tartomány belső területein 
elhelyezkedő mezőgazdasági üzemek. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 
C/ Amadeo de Saboya, 2 
46010 Valencia 
ESPAÑA 

Internetcím: 

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/ 
intercoop2009.pdf 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 209/09 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Comunitat Valenciana 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Asociaciones de Gana
deros de Bovino y Caprino Lechero de las razas Frisona y 
Murciano-Granadina inscritas en los Libro Genealógicos corres
pondientes que realizan el control lechero oficial en la Comu
nidad Valenciana. Las asociaciones que lo llevan acabo, están 
reconocidas oficialmente y cuentan con los medios y personal 
necesario para el desarrollo del control oficial lechero 

Jogalap: Resoluciones de convocatoria para el ejercicio 2009. 
Orden de 10 de julio de 2008 de la Consellera de Agricultura 
Pesca y Alimentación, que modifica la Orden de 5 de mayo de 
2006 por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas 
al control oficial lechero del rendimiento lechero para la evalu
ación genética de las hembras de las especies bovina, ovina y 
caprina y se convocan las ayudas para 2008 (XA 413/08) 

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 60 000 EUR a 2009. év folyamán. 

Maximális támogatási intenzitás: A tevékenység összkölt
ségének 70 %-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: A 2009. év.
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A támogatás célja: A tejtermelés hivatalos ellenőrzésével 
kapcsolatban felmerülő költségek viselésének támogatása 
annak érdekében, hogy ezek a költségek ne vessék vissza a 
gazdaságok jövedelmezőségét. A tejtermelés ellenőrzése fontos 
szerepet játszik a tejtermelési célú egyedkiválasztási rendsze
rekben, kellő színvonalú működése megfelelő szervezeti hátteret 
igényel. A szaporítási célra felhasznált törzskönyvezett egyedek 
tejhozamának ellenőrzésére néhány alapvető kritériumot alkal
mazva képet lehet alkotni a fajta genetikai fejlődéséről. Az így 
kapott adatok az egyedkiválasztási rendszerekben állatnemesítési 
célokra használhatók fel, egyúttal pedig információkat szolgál
tatnak az ágazatnak nyújtott támogatások tervezéséhez is. A 
támogatás megfelel a Szerződés 87. és 88. cikkének a mező
gazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállal
kozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazá
sáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. 
december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 358., 
2006. december 16-i) 16. cikke (1) bekezdésének b) pontjában, 
illetőleg (3) bekezdésében előírt követelményeknek. Támogat
ható költségnek az állatállomány genetikai minőségének és 
termelékenységének megállapítása érdekében elvégzett vizs
gálatok költségei minősülnek. 

Érintett ágazat(ok): Olyan szarvasmarha- és kecsketartó tejter
melő gazdaságok Valencia autonóm körzet területén, amelyek a 
murciai-granadai, illetőleg a fríz fajtához tartozó, a fajták hiva
talos törzskönyveibe bejegyzett egyedekkel rendelkeznek. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 
C/ Amadeo de Saboya, 2 
46010 Valencia 
ESPAÑA 

Internetcím: 

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/ 
ayudascontrollechero2009.pdf 

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/ 
razas%20autoctonas.pdf 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 210/09 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Navarra 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Ayudas para el fomento 
de la técnica del acolchado con plástico biodegradable en los 
cultivos agrícolas 

Jogalap: Orden Foral de la Consejera de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente, por la que se establecen las normas que 
regirán la concesión de ayudas para el fomento de la técnica 
del acolchado con plástico biodegradable en los cultivos agrí
colas 

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 350 000 EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás nagysága a 
támogatható beruházások értékének legfeljebb 60 %-a lehet. 

Végrehajtás időpontja: A támogatási program végrehajtása 
azon a napon kezdődik, amikor az Európai Bizottság Mezőgaz
dasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának internetes oldalain 
közzéteszik az 1857/2006/EK rendeletben előírt mentességi 
kérelem jegyzékszámát. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2009-től 2013. december 31-ig. 

A támogatás célja: 

A támogatás fő célja a biológiailag lebomló műanyagból készülő 
talajtakaró fóliák elterjesztése és az ilyen irányú beruházások 
támogatása a kis- és középvállalkozások körében a növényter
mesztés valamennyi ágazatában, végső soron pedig a környezet 
védelme és állapotának javítása. 

Az 1857/2006/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének b) pontja: 
mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházások. Támogat
ható költségek: a beruházások támogatható költségeinek 60 %-a 
azzal a feltétellel, hogy a beruházásoknak olyan szükséges és 
támogathatónak minősülő többletköltségekkel kell járniuk, 
amelyek a környezet védelméhez és állapotának javításához 
kapcsolódnak. 

Érintett ágazat(ok): Elsődleges mezőgazdasági termelés 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Gobierno de Navarra 
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 
C/ Tudela, 20 
31003 Pamplona 
ESPAÑA 

Internetcím: 

http://www.cfnavarra.es/agricultura/COYUNTURA/ 
AyudasEstado/pdfs/STNO09040%20OF%20Disposición 
%20Normativa.pdf 

Egyéb információ: 

Dirección General de Desarrollo Rural 
C/ Tudela, 20 
31003 Pamplona 
ESPAÑA 

Tel. +34 848422933 
E-mail: izabalzv@cfnavarra.es
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Támogatás sz.: XA 213/09 

Tagállam: Olaszország 

Régió: Provincia Autonoma di Trento 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Aiuti destinati ad inden
nizzare i danni subiti dalle coltivazioni di patata di aziende 
agricole della Valle di Gresta, in seguito ad avverse condizioni 
atmosferiche. Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi 
per le grandinate dell'annata 2008 

Jogalap: legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, articolo 52; 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1770 del 17 luglio 
2009 

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 200 000 EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: 80 % 

Végrehajtás időpontja: 2009. szeptember 1. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2010. szeptember 1. 

A támogatás célja: Kedvezőtlen időjárási jelenségek folytán járó 
támogatás (az 1857/2006/EK rendelet 11. cikke). 

Érintett ágazat(ok): Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény 
termesztése (A10103). Ezen belül: a burgonyatermést ért károk. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Provincia Autonoma di Trento 
Servizio Aziende agricole e territorio rurale 
Via G.B. Trener 3 
38100 Trento TN 
ITALIA 

Internetcím: 

http://www.trentinoagricoltura.it 

Egyéb információ: 

— a megyei törvények az alábbi oldalon érhetők el: http:// 
www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_ 
provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp 

— a megyei kormány (giunta provinciale) határozatai az alábbi 
címen érhetők el: http://www.delibere.provincia.tn.it/
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