
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 263/04) 

Támogatás sz.: XA 304/08 

Tagállam: Olaszország 

Régió: Regione Sardegna 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Aiuti all’avviamento 
delle Organizzazioni di Produttori (OP), delle loro unioni (OC) 
non ortofrutta e dei Consorzi di tutela delle produzioni con 
marchio di origine. 

Jogalap: 

Legge Regionale n. 3 del 5 marzo 2008, articolo 7 comma 15. 

Delibera della Giunta Regionale n. 39/37 del 15.7.2008 

Delibera della Giunta Regionale n. 48/2 del 9.9.2008. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 2 060 000 EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: 

A támogatási program keretében ötéves programok számára 
biztosítható finanszírozás, összesen 400 000 EUR összegben, 
az alábbi éves bontásban: 

Az első évben: 100 % legfeljebb 100 000 EUR 

A második évben: 80 % legfeljebb 80 000 EUR 

A harmadik évben: 60 % legfeljebb 80 000 EUR 

A negyedik évben: 40 % legfeljebb 70 000 EUR 

Az ötödik évben: 20 % legfeljebb 70 000 EUR 

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

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

A támogatás célja: 

Támogatás kkv-knak a kínálat koncentrációját és a termelésnek 
a piaci követelményekhez való igazítását célul kitűző termelői 
szövetségek, illetve szövetségek társulásai létrehozásához nyúj
tott finanszírozás formájában, valamint az eredetmegjelölések és 
a minőségmegjelölések felügyeletéért felelős független szerveze
tek, azaz a minőségi termékek (OEM, OFJ, DOC, DOCG) védel
mére létrejött konzorciumok létrehozásához nyújtott finanszí
rozás formájában. 

A 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 
9. cikke („Termelői csoportoknak nyújtott támogatás”) az 
irányadó. 

A következő kiadások támogathatók: 

— helyiségek bérlése (helyiségek vásárlása esetében az elszámol
ható kiadás a piaci áron számított bérleti költség mértékére 
korlátozódik), 

— irodai berendezések beszerzése, ideértve az informatikai 
eszközöket is (hardver és szoftver), 

— a személyzet adminisztratív költségei, 

— általános, jogi és igazgatási költségek. 

Érintett ágazat(ok): A termelői szervezetek esetében vala
mennyi ágazat a zöldség- és gyümölcstermesztés, illetve a halá
szat kivételével (a halászati ágazat termelői szervezetei számára 
egy külön program kerül létrehozásra), a konzorciumok 
esetében valamennyi ágazat. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale 
Via Pessagno 4 
09100 Cagliari CA 
ITALIA 

Internetcím: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=75087&v=2&c= 
4426&t=1
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http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?v=9&c=27&c1=&n= 
10&s=1&mese=200809&giorno=9 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?v=9&c=27&c1=&n= 
10&s=1&mese=200807&giorno=15 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 311/08 

Tagállam: Szlovén Köztársaság 

Régió: Območje Občine Miren-Kostanjevica 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Dodeljevanje pomoči za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Miren- 
Kostanjevica 

Jogalap: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva in podeželja v občini Miren-Kostanjevica 

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

2008 – 22 000 EUR 

2009 – 23 100 EUR 

2010 – 24 300 EUR 

2011 – 25 500 EUR 

2012 – 31 800 EUR 

2013 – 33 400 EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 

1. Elsődleges előállítással foglalkozó mezőgazdasági üzemekben 
végrehajtott beruházás 

— a kedvezőtlen helyzetű területeken a támogatható költ
ségek legfeljebb 50 %-a, 

— egyéb területeken a támogatható költségek legfeljebb 
40 %-a. 

A támogatás célja a gazdasági épületek felújításába és fejleszté
sébe történő beruházás, mezőgazdasági termeléshez használt 
berendezések vásárlása, állandó növénykultúrákba való beruhá
zás, valamint a legelők javítása. 

2. Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás 

— a biztosítási díjak állami költségvetésből történő társfinan
szírozását az önkormányzati támogatás a termés és a 
termények biztosításához, illetve az állatok betegségei 
elleni biztosításhoz kapcsolódó támogatható költségek 
legfeljebb 50 %-ára egészíti ki. 

3. Birtokrendezéshez nyújtott támogatás 

— a jogi és adminisztratív jellegű támogatható költségek 
100 %-áig. 

4. Technikai segítségnyújtás a mezőgazdasági ágazatban 

— a költségek legfeljebb 100 %-a a következő esetekben: a 
gazdák és a gazdaságokban dolgozók oktatása, harmadik 
fél által nyújtott tanácsadási szolgáltatások, tudáscserére 
irányuló fórumok, valamint versenyek, kiállítások és 
vásárok szervezése, továbbá kiadványok, úgymint kataló
gusok és honlapok közzététele. A támogatást támogatott 
szolgáltatások formájában kell nyújtani, a termelők nem 
részesülhetnek közvetlen pénzkifizetésekben. 

Végrehajtás időpontja: 2008. augusztus (támogatás nyújtása 
csak azt követően lehetséges, hogy az összefoglalót közzétették 
az Európai Bizottság honlapján). 

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

A támogatás célja: Kkv-k támogatása. 

Az 1857/2006/EK bizottsági rendelet vonatkozó cikkei és a 
támogatható költségek: 

A „Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v občini Miren-Kostanjevica” tervezete 
olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek 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.) alábbi cikkei alapján állami 
támogatásnak minősülnek: 

— a bizottsági rendelet 4. cikke: Mezőgazdasági üzemekben 
végrehajtott beruházás, 

— a bizottsági rendelet 12. cikke: Biztosítási díj fizetéséhez 
nyújtott támogatás, 

— a bizottsági rendelet 13. cikke: Birtokrendezéshez nyújtott 
támogatás,
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— a bizottsági rendelet 15. cikke: Technikai segítségnyújtás a 
mezőgazdasági ágazatban. 

Érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Občina Miren-Kostanjevica 
Miren 129 
SI-5291 Miren 
SLOVENIJA 

Internetcím: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200868& 
objava=3001 

Egyéb információ: 

A termények és a termés biztosítása céljából fizetendő biztosí
tási díjakra vonatkozó intézkedés a következő, természeti 
csapáshoz hasonló kedvezőtlen időjárási jelenségekre terjed ki: 
tavaszi fagy, jégeső, villámcsapás, villámcsapás okozta tűz, vihar, 
valamint áradás. 

Az önkormányzati rendelet teljesíti az 1857/2006/EK bizottsági 
rendeletnek az önkormányzatok által elfogadandó intézkedé
sekre és az alkalmazandó általános rendelkezésekre (a támogatás 
odaítélését megelőző intézkedések, a támogatások halmozása, a 
támogatások átláthatósága és nyomon követése) vonatkozó 
előírásait. 

Župan 
Občine Miren-Kostanjevica 

Zlatko-Martin MARUŠIČ 

Támogatás sz.: XA 312/08 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Galícia 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Ayudas a asociaciones e 
entidades sin animo de lucro de criadores de la raza de Caballo 
de Pura Raza Gallega. 

Jogalap: Ayudas para asistencia técnica y para promover prác
ticas innovadoras en el ámbito de la cría de los animales 
basadas en programas de reproducción de caballos de Pura 
Raza Gallega, entre ejemplares de diferentes criadores se 
convocan para el año 2008. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 215 000 EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: 

Technikai segítségnyújtás esetében a támogatható költségek 
100 %-a. 

Az állatok szaporításával kapcsolatos, több tenyésztő egyede
inek részvételével végrehajtott programok esetében a támogat
ható költségek 40 %-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: 2008. december 31. 

A támogatás célja: 

A támogatási program célja a következő: 

1. technikai segítségnyújtás támogatása a 2006. december 15-i 
1857/2006/EK bizottsági rendelet 15. cikke (2) bekezdésének 
a), és d) pontja alapján; 

2. a Pura Raza Gallega fajtához tartozó lovak szaporításával 
kapcsolatos, különböző tenyésztők egyedeinek részvételével 
végrehajtott programok keretében alkalmazott innovatív 
állattenyésztési eljárások támogatása a 2006. december 15-i 
1857/2006/EK bizottsági rendelet 16. cikke (1) bekezdésének 
c) pontja alapján. 

Érintett ágazat(ok): Állattenyésztés. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Rural 

Dirección Xeral de Produción, Industrias e Calidade Agroalimen
taria
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Internetcím: 

http://mediorural.xunta.es/ 

http://mediorural.xunta.es/externos/fomento_cprg_2008.pdf 

Egyéb információ: 

e-mail cím kapcsolattartás céljára: dxpica.mrural@xunta.es 

gerardo.rivero.cuesta@xunta.es 

Santiago de Compostela, 2008. augusztus 4. 

Támogatás sz.: XA 313/08 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Navarra 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Ayudas a las Agrupaci
ones de Defensa Sanitaria por la realización de programas sani
tarios de prevención, lucha y erradicación de enfermedades en 
vacuno, ovino, caballar y conejos, en al año 2008. 

Jogalap: Orden Foral de la Consejera de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente, por la que se aprueban la convocatoria y las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las Agru
paciones de Defensa Sanitaria por la realización de programas 
sanitarios de prevención, lucha y erradicación de enfermedades 
en vacuno, ovino, caballar y conejos, en el año 2008. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 150 000 EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás mértéke az 
állatbetegségek leküzdése, megelőzése és felszámolása érdekében 
az állategészség-védelmi társulások által igénybe vett állatorvosi 
szolgáltatások költségeinek legfeljebb 50 %-a. 

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: 2008-tól 2008. december 31-ig. 

A támogatás célja: Támogatott szolgáltatások formájában nyúj
tott természetbeni támogatás a tenyésztők részére az állatbeteg
ségek megelőzésével és felszámolásával járó költségeik ellensú
lyozására. Az 1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (1) bekez
dése alapján: Állatbetegségek tekintetében biztosított támogatás. 

Érintett ágazat(ok): Állattenyésztés és állategészségügy. 

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/STNO08072%20OF.pdf 

Egyéb információ: 

Gobierno de Navarra 
Dirección General de Agricultura y Ganadería 
C/ Tudela, 20 
31003 Pamplona 
ESPAÑA 

Tel. +34 848422933 
E-mail: izabalzv@cfnavarra.es 

Pamplona, 2008. július 24. 

Támogatás sz.: XA 314/08 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Navarra 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Ayudas a la organiza
ción de certámenes ganaderos en la Comunidad Foral de 
Navarra en el año 2008. 

Jogalap: Orden Foral de la Consejera de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden Foral 
18/2004, de 9 de febrero, que regula los certámenes ganaderos, 
se establecen las ayudas a la organización de certámenes gana
deros en la Comunidad Foral de Navarra, y se aprueba la convo
catoria para el año 2008.
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A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 60 000 EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: A támogatható költségek 
legfeljebb 100 %-a. 

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: 2008-tól 2013. december 31-ig. 

A támogatás célja: A támogatás elsősorban állattenyésztői 
szakvásárok rendezését hivatott támogatni, amelyek alkalmával 
lehetőség nyílik tenyészvonalak kiválasztására, a tenyésztők 
ösztönzésére, az állattenyésztés és állatnemesítés bevált gyakor
latának népszerűsítésére, a fajtaismeretek megosztására és a 
különböző fajták népszerűsítésére. Az 1857/2006/EK rendelet 
15. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerint: technikai segítség
nyújtás az agrárszektorban. 

Érintett ágazat(ok): A támogatást az állattenyésztési ágazat 
veheti igénybe. 

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/STNO08050%20OF.pdf 

Egyéb információ: 

Gobierno de Navarra 
Dirección General de Agricultura y Ganadería 
C/ Tudela, 20 
31003 Pamplona 
ESPAÑA 

Tel. +34 848422933 
E-mail: izabalzv@cfnavarra.es 

Pamplona, 2008. július 24.
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