
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 303/10) 

Támogatás sz.: XA 33/09 

Tagállam: Olaszország 

Régió: Trentino – Alto Adige – Provincia autonoma di Bolzano 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Investimenti per il migli
oramento delle malghe e dei pascoli. 

Jogalap: 

Legge provinciale del 21 ottobre 1996 n. 21; 

Delibera della giunta provinciale n. 2365 del 7 luglio 2008. 

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: A költségvetésben elkülönített éves összeg 
3 000 000 EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: A támogatható kiadások 
50 %-áig nyújtható támogatás. A befektetés nem vezethet az 
alpesi legelő termelési kapacitásának növekedéséhez. Támogatás 
abban az esetben igényelhető, ha a projekt támogatható kiadásai 
elérik a 10 000 EUR-t. 

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-ig. 

A támogatás célja: 

Beruházáshoz nyújtott támogatás, az 1857/2006/EK rendelet 
4. cikke szerint. A támogatási programból ki vannak zárva a 
következők: 

— sajtkészítéshez használt berendezésekkel kapcsolatos támo
gatások (erre vonatkozóan a 800/2008/EK rendelet kere
tében kerül sor mentességi kérelem benyújtására), 

— legelők és birtokok karbantartása (az ilyen támogatások 
bejelentése a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdése alapján 
történik), 

— erdők és legelők rendezése (e tevékenységek jellege a Szer
ződés 88. cikkének (3) bekezdése alapján tett bejelentésben 
kerül pontosításra), 

— a hegyvidéki területek hidrogeológiai egyensúlyának 
megőrzését célzó egyéb intézkedésekkel, eszközökkel és 
munkálatokkal kapcsolatos támogatások (e tevékenységek 
jellege a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdése alapján tett 
bejelentésben kerül pontosításra), 

— hegyi utak építéséhez nyújtott támogatások (erre vonatko
zóan a 800/2008/EK rendelet keretében mentességi kérelem 
került benyújtására). 

Érintett ágazat(ok): A mezőgazdaság valamennyi ágazata. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Provincia autonoma di Bolzano 
Ripartizione Foreste 
Ufficio Economia Montana 
Via Brennero 6 
39100 Bolzano BZ 
ITALIA 

E-mail: Economia.montana@provincia.bz.it 

Internetcím: 

http://www.provincia.bz.it/foreste/sussidi/sussidi.asp 

Egyéb információ: A megyei szintű jogalap az 1857/2006/EK 
rendelet 18. cikke alapján módosításra és kiegészítésre került: 
törölték a rendszeres és a rendkívüli karbantartásra tett összes 
utalást.
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Támogatás sz.: XA 177/09 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Comunitat Valenciana 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Centro de Calidad 
Avícola y Alimentación Animal de la C.V. (CECAV). 

Jogalap: Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y 
Alimentación, que concede la subvención basada en la 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: 16 000 EUR a 2009. év folyamán. 

Maximális támogatási intenzitás: A támogatható költségek 
100 %-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 folyamán. 

A támogatás célja: 

Szolgáltatás nyújtása baromfitartó gazdaságok és szervezeteik 
számára egsézségügyi ellenőrzések és szűrések kapcsán. 

A program keretében az 1857/2006/EK rendelet 10. cikkében 
említett költségek támogathatók, vagyis azok, amelyek a 
328/2003. (március 14.) királyi rendeletben előírt baromfiegész
ségügyi programnak megfelelő önellenőrzésekhez szükséges 
egészségügyi ellenőrzések és tesztek támogatott szolgáltatások 
formájában történő nyújtásához kapcsolódnak. 

Érintett ágazat(ok): valenciai baromfitartók és szervezeteik. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

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

Internetcím: 

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/ 
cecav09.pdf 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 230/09 

Tagállam: Németországi Szövetségi Köztársaság 

Régió: — 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Richtlinien des Bundes
ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrauchers
chutz (BMELV) und des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) für ein Bundesprog
ramm zur Steigerung der Energieeffizienz in der Landwirtschaft 
und im Gartenbau. 

Jogalap: Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans 
für das Haushaltsjahr 2009 (Haushaltsgesetz 2009) vom 
21. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2899) in Verbindung mit den 
Richtlinien des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirts
chaft und Verbraucherschutz (BMELV) und des Bundesministe
riums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) für 
ein Bundesprogramm zur Steigerung der Energieeffizienz in der 
Landwirtschaft und im Gartenbau. 

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 7 millió EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 40 %, legfeljebb 400 000 
EUR, 3 naptári évre terjedő időtartamon belül 

Végrehajtás időpontja: A fent említett irányelveknek a német 
szövetségi közlönyben való kihirdetését követő naptól. A 
szövetségi közlönyben való kihirdetés folyamatban van; legko
rábban 10 munkanappal azután kerül rá sor, hogy a Bizottság 
értesítést küld a támogatás számáról. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2012. december 31. 

A támogatás célja: Kis- és középvállalkozások támogatása az 
energiahatékonyság növelése céljából a mezőgazdaság és a 
kertészet terén (az 1857/2006/EK rendelet 4. cikke) 

Érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság és kertészet 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
Deichmanns Aue 29 
53179 Bonn 
DEUTSCHLAND 

Internetcím: 

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/EU/ 
BuProgrEnergieeffizienz 

Egyéb információ: —
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Támogatás sz.: XA 231/09 

Tagállam: Olaszország 

Régió: Veneto 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Progetti formativi rivolti 
a favore delle imprese attive nella produzione di prodotti agri
coli 

Jogalap: 

L.R. n. 10 del 30 gennaio 1990 «Ordinamento del sistema della 
formazione professionale e organizzazione delle politiche regi
onali del lavoro»; 

DGR n. 2467 del 4 agosto 2009. 

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: Az előirányzott összeg 1 300 000 EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: 100 % 

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

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2012. december 31. 

A támogatás célja: 

Technikai segítségnyújtás (az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke): 

A következő témakörökre kiterjedő képzésekhez nyújtható 
támogatás: 

— növényvédő szerek beszerzéséhez és felhasználásához szük
séges engedély megszerzése, 

— a hatályos jogszabályokban meghatározott olyan kereske
delmi végzettség vagy képesítési bizonyítvány megszerzése, 
amelyhez elengedhetetlen a képzés, illetve a képességek 
fejlesztése, 

— szaktudás fejlesztése, tökéletesítése, 

— a közösségi jogszabályokban említett megfelelő „szakmai 
képességek” és/vagy a 99/2004. sz. törvényerejű rendeletben 
említett „hivatásos mezőgazdasági termelői” képesítés 
megszerzése. 

Érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halá
szat 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Regione del Veneto 
Palazzo Balbi 
Dorsoduro 3901 
30123 Venezia VE 
ITALIA 

Tel. +39 412795030 
Fax +39 412795085 
E-mail: dir.formazione@regione.veneto.it 

Internetcím: 

http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/ 
Formazione+e+Lavoro/ModulisticaREG.htm#primario 

Egyéb információ: 

Információ: 

Direzione Regionale Formazione 
Via Allegri 29 
30174 Venezia Mestre VE 
ITALIA 

Tel. +39 412795029 / 412795030 
Fax +39 412795085 
E-mail: dir.formazione@regione.veneto.it
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