
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 262/08) 

Támogatás sz.: XA 307/08 

Tagállam: Egyesült Királyság 

Régió: England 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Valley of Visions Lands
cape Partnership Scheme 

Jogalap: The National Heritage Act 1997 (as amended) 

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

Tétel: 

Tanácsadás földtulajdonosok és haszonbérlők számára a környe
zeti szempontokat hatékonyabban érvényesítő gazdálkodási terv 
elkészítésében segítséget nyújtó szolgáltatáson (Enhanced Farm 
Environment Plan Service) keresztül: 

Pénzügyi év Éves költségek 

2008–2009 5 000 GBP 

2009–2010 14 389 GBP 

2010–2011 2 450 GBP 

Összesen 21 839 GBP 

Maximális támogatási intenzitás: Az 1857/2006/EK rendelet 
15. cikkének megfelelően a támogatás intenzitása 100 %. 

Végrehajtás időpontja: A program 2008. szeptember 1-jén 
indul. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: A program 2008. szeptember 1-jén indul és 2012. június 
30-án zárul le. Az utolsó részlet kifizetésére legkésőbb 2012. 
június 30-ig sor kerül. 

A támogatás célja: Technikai segítségnyújtás céljából nyújtott 
támogatás a mezőgazdasági ágazaton belül különösen a bioló
giai sokféleség és a táj képe megőrzésének igazgatása terén. A 
támogatás összhangban áll az 1857/2006/EK rendelet 
15. cikkével. 

Érintett ágazat(ok): A támogatás a mezőgazdasági termékek 
előállítására vonatkozik. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

The Trustees of the National Heritage Memorial Fund 
7 Holbein Place 
London 
SW1W 8NR 
UNITED KINGDOM 

A támogatási programért felelős hatósági szerv: 

Kent County Council, Kent Downs Area of Outstanding Natural 
Beauty 
Valley of Visions Landscape Partnership Scheme 
The Cedars 
Holborough Road 
Snodland 
Kent 
ME6 5PW 
UNITED KINGDOM 

A támogatási programot működtető szervezet: 

Kent County Council, Kent Downs Area of Outstanding Natural 
Beauty Unit 
Valley of Visions Landscape Partnership Scheme 
The Cedars 
Holborough Road 
Snodland 
Kent 
ME6 5PW 
UNITED KINGDOM 

Internetcím: 

Információkat az alábbi linken találhat: 

http://www.valleyofvisions.org.uk 

A programról bővebb információkat az Egyesült Királyság 
Környezetvédelmi, Élelmiszer- és Vidékügyi Minisztériumának 
(Defra) honlapján talál: 

http://defraweb/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm 

Egyéb információ: —
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Támogatás sz.: XA 185/09 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Comunitat Valenciana 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Asociación de Usuarios 
de Casetas de Castellón 

Jogalap: Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y 
Alimentación, que concede la subvención basada en dos líneas 
nominativas descritas 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: 220 000 EUR a 2009. év folyamán. 

Maximális támogatási intenzitás: 

— 100 % az 1857/2006/EK rendelet 16. cikke (1) bekezdé
sének d) pontja alapján, 

— 50 % a kedvezőtlen helyzetű térségekben, 40 % másutt az 
1857/2006/EK rendelet 2. cikkének a) és b) pontja alapján. 

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: Az elhullott állomány eltávolításával 
kapcsolatos költségek (1857/2006/EK rendelet 16. cikk (1) 
bekezdés d) pont és 4. cikk (4) bekezdés). 

Érintett ágazat(ok): A Castellón tartományban működő állat
tartó gazdaságok tulajdonosai. 

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/ 
casetas_de_castellon_09.pdf 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 200/09 

Tagállam: Franciaország 

Régió: Ezek az intézkedések Franciaország egész területén 
finanszírozhatóak 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Aides en faveur des 
éleveurs pour l’enlèvement et l’élimination des animaux trouvés 
morts 

Jogalap: 

— a 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 
16. cikke 

— code rural, articles L. 226-1 à L. 226-9 et articles R. 226-7 à 
R. 226-13 

— code rural, article L632-1 et suivants 

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: Az állam nem határozott meg éves költségvetést. 
Évente az egyes érintett ágazati szervezetek állapítják meg, 
vagyis az éves költségvetés megállapítása kizárólag szakmai 
döntés eredménye. A mezőgazdasági üzemben elhullott állatok 
megsemmisítésének finanszírozását szolgáló kötelező éves 
hozzájárulás összege nem haladhatja meg a megsemmisítés költ
ségét, vagyis megközelítőleg 145 millió EUR-t. 

Maximális támogatási intenzitás: Az 1857/2006/EK bizottsági 
rendelet 16. cikkének e) pontjában meghatározott küszöbnek 
megfelelően az elhullott állomány eltávolításával kapcsolatos, 
teljes mértékben az érintett ágazatok által finanszírozott költ
ségek 100 %-a. 

Végrehajtás időpontja: A mentességi űrlap Bizottság általi nyil
vántartásba vételétől 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2009–2013 

A támogatás célja: 

A támogatás az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 16. cikke (1) 
bekezdésének e) pontján alapul.
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E program kiegészíti az ágazati szervezetek által végrehajtott 
intézkedésekre vonatkozó, a Bizottság által N561/2008 sz. 
alatt jóváhagyott (és az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2009. 
május 21-i C 116 számában közzétett) támogatási keretprog
ramot az állattetemek ártalmatlanítása vonatkozásában. 

A francia hatóságok tájékoztatni kívánják a Bizottságot e prog
ramról, amelyet ugyan nem tekintenek állami támogatásnak, de 
amelyet a jogbiztonság érdekében az ágazati szervezetek által 
végrehajtott intézkedésekre vonatkozó általános értesítés kere
tében bejelentenek. A támogatási keretprogram e módosítása 
nem jelenti az ágazati szervezetek által kiszabott hozzájárulás 
állami forrásnak való minősítését. 

Ami a kötelezővé tett, eredetileg önkéntes hozzájárulásokat 
illeti, az érintett ágazatok által meghatározott finanszírozási 
rendszer összhangban van a Bizottságnak az ágazati szervezetek 
által végrehajtott intézkedésekre vonatkozóan 2008. december 
10-i határozatában elfogadott támogatási programmal (az N 
561/08 sz. támogatás, HL C 116., 2009. május 21-i.). 

Érintett ágazat(ok): Egyes állattenyésztési ágazatok (szarvas
marha, juh, kecske, a hízott máj („foie gras”) előállítása céljából 
tenyésztett víziszárnyasok, nyúl és tojótyúk) 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

INTERBEV 
149 rue de Bercy 
75595 Paris Cedex 12 
FRANCE 

CNIEL 
42 rue de Chateaudun 
75314 Paris Cedex 09 
FRANCE 

ANICAP 
42 rue de Chateaudun 
75314 Paris Cedex 09 
FRANCE 

ATM Eleveurs de ruminants 
149 rue de Bercy 
75595 Paris Cedex 12 
FRANCE 

CLIPP 
28 rue du Rocher 
75008 Paris 
FRANCE 

ATM Lapins 
28 rue du Rocher 
75008 Paris 
FRANCE 

CIFOG 
28 rue du Rocher 
75008 Paris 
FRANCE 

ATM Palmipèdes gras 
28 rue du Rocher 
75008 Paris 
FRANCE 

CNPO 
28 rue du Rocher 
75008 Paris 
FRANCE 

ATM Ponte 
28 rue du Rocher 
75008 Paris 
FRANCE 

Internetcím: 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Actions_des_ 
interprofessions_en_faveurs_des_eleveurs_pour_enlevement_ 
elimination_animaux_morts_cle81f3cb.pdf 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 202/09 

Tagállam: Olaszország 

Régió: Sardegna 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: «D.G.R. n. 13/26 del 
4 marzo 2008 e n. 34/19 del 19.6.2008 — Aiuti a favore 
delle aziende colpite da tubercolosi bovina nel periodo 
1.1.2007-31.12.2008 — Incremento della dotazione finanzi
aria. Spesa 91 000 EUR» 

Jogalap: 

L.R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 

Deliberazione della Giunta regionale n. 29/44 del 25.6.2009 
recante «D.G.R. n. 13/26 del 4 marzo 2008 e n. 34/19 del 
19.6.2008 — Aiuti a favore delle aziende colpite da tubercolosi 
bovina nel periodo 1.1.2007-31.12.2008 — Incremento della 
dotazione finanziaria — Spesa 91 000,00 EUR». 

Si precisa che la deliberazione n. 29/44 del 25.6.2009, oggetto 
del presente formulario, autorizza l’aumento della dotazione 
finanziaria attribuita al regime di aiuto già istituito con la deli
berazione n. 13/26 del 4 marzo 2008, modificata con la deli
berazione n. 34/19 del 19.6.2008, la cui domanda di esenzione 
è stata registrata con numero XA 249/08
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A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: A 2007 és 2008 során bekövetkezett károk fedezésére 
a támogatási program keretében előirányzott összeg 
91 000,00 EUR-val nő. 

Maximális támogatási intenzitás: 

Jövedelemkiesés miatt nyújtott támogatás: 

A 2008. június 19-i 34/19. számú rendelet B. mellékletében 
szereplő végrehajtási iránymutatások 2. pontja szerinti módon 
kiszámított jövedelemkiesés 100 %-a. 

A támogatás összegéből levonják az állattenyésztők részére az 
önkéntes vagy támogatott biztosítási programok keretében eset
legesen folyósított összegeket. 

Végrehajtás időpontja: A támogatás folyósítására attól az 
időponttól kezdődően kerül sor, hogy a Bizottság Mezőgazda
sági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának honlapján közzéteszik 
a mentességi kérelem azonosító számát. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2009. december 31. 

A támogatás célja: 

Az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 10. cikke (2) bekezdése a) 
pontjának ii. alpontja szerint. 

Az intézkedés keretében a tartomány azon szarvasmarha- 
tenyésztői részére folyósítanak kártérítést, akik a szarvas
marha-tuberkulózis kitörésének területén elhelyezkedő gazdasá
gokkal rendelkeznek. A támogatás az állat-egészségügyi hatóság 
által a szarvasmarha-tuberkulózis felszámolására irányuló 
program keretében 2007. január 1. és 2008. december 31. 
között elrendelt korlátozó intézkedések végrehajtásából eredő 
károk fedezésére irányul. 

Érintett ágazat(ok): Állattenyésztés: szarvasmarha. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale 
Via Pessagno 4 
09125 Cagliari CA 
ITALIA 

Internetcím: 

A 2009. június 25-i 29/44. számú határozat: 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_ 
20090630172448.pdf 

A 2008. március 4-i 13/26. számú határozat: 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_ 
20080306104215.pdf 

A határozat B. melléklete: 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_ 
20080306104251.pdf 

A 2008. június 19-i 34/19. számú határozat: 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_ 
20080619175155.pdf 

A határozat B. melléklete: 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_ 
20080624123014.pdf 

Egyéb információ: — 

Bianca CARBONI 
Il Direttore del Servizio sostegno delle imprese agricole e sviluppo delle 
competenze 

Támogatás sz.: XA 205/09 

Tagállam: Olaszország 

Régió: Veneto 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Corsi di aggiornamento 
per il corretto impiego di prodotti fitosanitari. 

Jogalap: 

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 30 giugno 
2009, n. 1917. DPR 23 aprile 2001, n. 290, art. 27 — DGR n. 
3306 del 22.10.2004. Corsi di aggiornamento per il corretto 
impiego dei prodotti fitosanitari. Bando per la presentazione di 
domande di finanziamento. 

Legge Regionale 9 agosto 1999, n. 32 Organizzazione dei 
servizi di sviluppo agricolo, art. 10 (Formazione professionali 
e di Aggiornamento), Legge Regionale 30 gennaio 1990, n. 10 
Ordinamento del sistema della formazione professionale e orga
nizzazione delle politiche regionale del lavoro. D.P.R. 23 aprile 
2001, n. 290, artt. 25-26-27, Regolamento di semplificazione 
dei procedimento di autorizzazione alla produzione, alla immis
sione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e 
relativi coadiuvanti
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A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: A költségvetési előirányzatot az adott költségvetési 
év előzetes mérlegének elfogadásáról szóló tartományi törvény 
és a mérleg későbbi módosításai állapítják meg. A 2009-es évre 
támogatásra elkülönített teljes összeg 150 000,00 EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: A támogatható kiadások 
100 %-áig , költség/óra paraméter alapján, ami jelenleg óránként 
130,00 EUR. Egy kérelmező (a 2002. augusztus 9-i 19. számú 
tartományi törvény értelmében akkreditált képzési intézmények) 
legfeljebb egy projektet nyújthat be, amely legfeljebb 390 óra 
terjedelemben tartalmazza valamennyi képzést (alapképzés 
és/vagy továbbképzés). A képzésre nyújtható összes támogat
ható költség alapképzés esetén 1 950,00 EUR (képzésenként 
minimum 15 óra), továbbképzés esetén pedig 780,00 EUR 
(képzésenként minimum 6 óra). 

Végrehajtás időpontja: Attól az időponttól kezdődően, hogy a 
Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési F őigazgatóságának 
honlapján közzéteszik a mentességi határozat azonosító számát. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2013. december 31. 

A támogatás célja: 

Oktatás és szakképzés mezőgazdasági termelők és mezőgazda
sági dolgozók részére. 

Az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke: Technikai segítségnyújtás 
az agrárszektorban, (2) bekezdés, a. pont). 

Támogatható költségek: képzések szervezéséhez és megvalósítá
sához kapcsolódó költségek. 

Érintett ágazat(ok): A program a Szerződés I. mellékletében 
szereplő mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó 
mezőgazdasági termelőknek szóló, a növényvédőszerek helyes 
használatára vonatkozó szakmai képzési tevékenységekre vonat
kozik. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Regione del Veneto 
Giunta regionale Direzione Regionale Agroambiente e Servizi 
per l’Agricoltura 
Via Torino 110 
30172 Mestre VE 
ITALIA 

Internetcím: 

http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/ 
Agricoltura/Servizi+per+Agricoltura/Corsi+autorizzazione+ 
prodotti+fitosanitari/Info+per+gli+Enti.htm 

oppure 

http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/ 
?materia=Agricoltura 

Egyéb információ: —
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