
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 

(2010/C 114/07) 

Támogatás sz.: XA 265/09 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Castilla y León (provincia de Salamanca) 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: subvenciones dirigidas a 
las Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Prote
gidas, Asociaciones con Marca de Garantía, Asociaciones de 
Vinos de Calidad Producidos en una Región Determinada de 
la provincia de Salamanca y a las entidades asociativas que 
promuevan el reconocimiento de alguna de estas figuras de 
calidad, anualidad 2010. 

Jogalap: proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de 
subvenciones dirigidas a las Denominaciones de Origen, Indica
ciones Geográficas Protegidas, Asociaciones con Marca de 
Garantía, Asociaciones de Vinos de Calidad Producidos en 
Región Determinada de la provincia de Salamanca y a las enti
dades asociativas que promuevan el reconocimiento de alguna 
de estas figuras de calidad, anualidad 2010. 

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: A támogatási program keretében tervezett éves 
kiadások összege 55 000 EUR (ötvenötezer EUR) a 2010. évre. 

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás összege nem 
haladhatja meg – az adott esettől függően – a támogatható 
költségek 50 vagy 70 %-át, és egy kérelmező legfeljebb 
12 000 EUR támogatásban részesülhet. 

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: 2010. december 31-ig 

A támogatás célja: 

A támogatás célja az oltalom alatt álló eredetmegjelölés, oltalom 
alatt álló földrajzi jelzés vagy minőségmegjelölés oltalmát 
élvező, illetőleg meghatározott régióban előállított minőségi 
bornak minősülő Salamanca tartománybeli minőségi mezőgaz
dasági termékek előállításának és forgalmazásának segítése. 

A támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági 
termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak 
nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 
2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 14. és 
15. cikkén alapul. 

Támogatható tevékenységnek a salamancai tartományi önkor
mányzat szervezésében megrendezésre kerülő vagy közreműkö
désével zajló agrár-élelmiszeripari szakmai vásárokon való rész
vétellel, a minőségi jelzés elismerését vagy minőségi jelzés 
oltalmát élvező termék minőségének javítását segítő tanulmá
nyok készítésével, valamint az élelmiszer-ipari termékek minő
ségének előmozdításával kapcsolatos tevékenységek minősülnek. 

Támogatható költségnek minősül: 

A. a salamancai tartományi önkormányzat szervezésében 
megrendezésre kerülő vagy közreműködésével zajló agrár- 
élelmiszeripari szakmai vásárokon való részvétel tekinte
tében: 

1. a regisztrációs díj, a terület- és standbérleti díj, a bizton
sági szolgálat és a kiszolgáló személyzet költségei és a 
részvételi díj; 

2. a tevékenységgel kapcsolatos kiadványok költségei; 

3. az utazási költségek;
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B. a tanulmánykészítés tekintetében: 

1. a Salamanca tartományban előállított mezőgazdasági 
termékek minőségi jelzéseinek (oltalom alatt álló eredet
megjelölés, oltalom alatt álló földrajzi jelzés, minőség
megjelölés, meghatározott régióban előállított minőségi 
bor) bevezetésével és elismerésével kapcsolatos tanulmá
nyok költségei; 

2. a Salamanca tartományban előállított, az előző pontban 
felsoroltak közül valamelyik minőségi jelzés oltalmát már 
élvező mezőgazdasági termékek minőségének javítását 
célzó egyéb tanulmányok költségei; 

C. az élelmiszer-ipari termékek minőségének előmozdítását 
célzó tevékenységek tekintetében: 

1. az országos szakmai vásárokon való részvétel költségei: a 
terület- és standbérleti díj, a biztonsági személyzet és a 
kiszolgáló személyzet költségei, a részvételi díj, az utazási 
költségek és a részvétellel kapcsolatos kiadványok költ
ségei; 

2. minőségi termékek országos és tartományi szintű megis
mertetésének költségei: ez esetben csak a megismertetés 
céljára igénybe vett helyiségek bérleti díja, az utazási költ
ségek és a tevékenységgel kapcsolatos kiadványok költ
ségei támogathatók; 

3. az egy adott régióban működő vagy egy adott terméket 
előállító termelőket ismertető katalógusok, internetes 
oldalak és egyéb hasonló kiadványok költségei azzal a 
feltétellel, hogy a közzétett információk és a közzététel 
módja részrehajlástól mentes, és valamennyi érintett 
termelő azonos feltételekkel kerülhet be a kiadványba; 

Érintett ágazat(ok): Agrár-élelmiszeripar. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Excma. Diputación Provincial de Salamanca 
C/ Felipe Espino, 1 
37002 Salamanca 
ESPAÑA 

Internetcím: 

http://www.lasalina.es/areas/eh//ProyConvocatorias/2010/ 
Denominaciones.pdf 

Egyéb információ: 

A támogatásnak összeegyeztethetőnek kell lennie minden más 
olyan támogatással, juttatással, eszközzel vagy egyéb forrással, 
amelyet a támogatásban részesülő jogalany bármely szervtől, 
köz- vagy magánszektorbeli szervezettől, illetőleg országos, 
európai uniós vagy nemzetközi intézménytől az adott tevé
kenység céljára igénybe vesz. 

A rendelet 14. cikkének (3) és (5) bekezdésében, valamint 
15. cikkének (3) bekezdésében előírt feltételeknek megfelelően 
a támogatás nyújtása támogatott szolgáltatások finanszírozásán 
keresztül történik, a termelők közvetlen kifizetésben nem része
sülnek. 

A támogatás kedvezményezettjeinek teljesíteniük kell a rendelet 
14. és 15. cikkének követelményeit, ideértve a (6), illetve a (4) 
bekezdésben a szolgáltatásokhoz való hozzáférésre vonatkozóan 
előírt követelményeket is. 

Támogatás sz.: XA 268/09 

Tagállam: Franciaország 

Régió: Département de la Corrèze 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Aide aux investissements 
pour l'irrigation individuelle des terres agricoles (Corrèze) 

Jogalap: 

— articles L 1511-1 et suivants et articles L 3231-1 et suivants 
du code général des collectivités territoriales 

— délibération de l'assemblée plénière du Conseil général du 
18 décembre 2008 »politique sectorielle agricole« 

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: Évi 110 000 EUR. A tervezett kiadások éves összege 
évente kiigazítható. 

Maximális támogatási intenzitás: 

40 % 

A támogatás mértéke évente kiigazítható az engedélyezett felső 
korlát erejéig.
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Végrehajtás időpontja: 2010, az intézkedés azonosítószámát 
feltüntető átvételi elismervény kézhezvételét és az intézkedés 
összefoglalójának a Bizottság internetes oldalán való közzété
telét követően. 

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

A támogatás célja: 

Az intézkedés célja a mezőgazdasági termelők mezőgazdasági 
területek öntözésével összefüggő beruházásainak támogatása. 
Támogathatóak az infrastruktúrális munkálatokkal, valamint a 
felületi öntözőberendezésekkel kapcsolatos beruházások. A 
szóban forgó támogatás – az 1857/2006/EK rendelet 4. cikke 
(7) bekezdésének c. pontjával összhangban – csak akkor nyújt
ható, ha a beruházásnak köszönhetően a vízfelhasználás a 
korábbi szinthez képest legalább 25 %-kal csökken. A vízfel
használás csökkenésének megítélése a vízfogyasztás csökkenése 
és a beszerzett berendezés vagy a végrehajtott munkálatok által 
elért technológiai előrelépés alapján történik. 

A támogatás kizárólag az alábbi feltételekkel nyújtható: 

— azoknak a mezőgazdasági vállalkozásoknak, amelyeknek a 
mérete nem haladja meg az uniós jogszabályok szerinti kkv- 
k méretét (lásd a 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizott
sági rendelet I. mellékletét (HL L 214., 2008.8.9.)), 

— a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglal
kozó mezőgazdasági vállalkozásoknak, 

— azoknak a mezőgazdasági vállalkozásoknak, amelyek a 
nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és 
szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról 
szóló közösségi iránymutatás (HL C 244., 2004.10.1.) értel
mében nem minősülnek nehéz helyzetben lévő vállalko
zásnak, 

— a támogatás semmilyen esetben sem haladhatja meg a mező
gazdasági csoportmentességi rendelet 4. cikkének 9. pont
jában meghatározott küszöböt. 

Érintett ágazat(ok): Corrèze megye valamennyi mezőgazdasági 
termelőágazata. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Conseil général de la Corrèze 
Direction du développement durable 
Hôtel du département Marbot 
9 rue René et Emile Fage BP 30 
19005 Tulle Cedex 
FRANCE 

Internetcím: 

http://www.cg19.fr/fileadmin/user_upload/Correze_et_ 
institution/Guide_aides/Aides_2009/Economie/DEPA_Irrigation_ 
individuelle_2009.pdf 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 296/09 

Tagállam: Szlovák Köztársaság 

Régió: A Szlovák Köztársaság valamennyi régiója 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Schéma štátnej pomoci 
na investície v poľnohospodárstve s cieľom vytvoriť nové 
pracovné miesta 

Jogalap: 

— § 13 ods. 1 písm. a) alebo b) a ods. 2 písm. a) nariadenia 
vlády SR č. 264/2009 Z. z. o niektorých podporných opat
reniach v pôdohospodárstve v znení nariadenia vlády SR č. 
381/2009 Z. z. (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 381/2009 
Z. z.”), 

— a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek 
előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyúj
tott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 
70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 1857/2006/EK 
bizottsági rendelet 4. cikke (HL L 358., 2006.12.16.), 

— A Bizottság a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a 
támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyez
tethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 
800/2008/EK rendelet (általános csoportmentességi rendelet) 
I. melléklete, HL L 214., 2008.8.9., 3 o., 

— A Bizottság közleménye – A Közösség iránymutatása a 
nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és 
szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról 
(2004/C 244/02) (HL C 244., 2004.10.1.) 

— zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskor 
ších predpisov (a továbbiakban: állami támogatásokról szóló 
törvény),
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— zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon č. 523/2004 Z. z.”), 

— zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej 
správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a 
rozvoji vidieka (ďalej len „zákon č. 543/2007 Z. z.”). 

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

A programban tervezett támogatás nagyságrendje 2010 
folyamán: 4,95 millió EUR 

A támogatási program keretében 2010–2011-ben tervezett 
kiadás összege: 14,91 millió EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 

Támogatás nyújtható 

a) a kedvezőtlen helyzetű régiókban, illetve a mezőgazdasági 
földterületek hosszú távon fenntartható használatára irányuló 
intézkedések által érintett régiókban a támogatható költségek 
50 %-áig, a következők révén: 

— a hegyvidéki mezőgazdasági termelőknek a természeti 
hátrány miatt nyújtott kifizetések, 

— a hegyvidéki területeken kívüli hátrányos helyzetű terü
letek mezőgazdasági termelőinek nyújtott kifizetések, 

— Natura 2000 kifizetések és a 2000/60/EK irányelvhez 
kapcsolódó kifizetések; 

b) egyéb területeken a beruházások támogatható költségeinek 
legfeljebb 40 %-a. 

Minden egyes újonnan kialakított munkahelyhez legfeljebb 
6 640 EUR összegű támogatás nyújtható. 

A támogatás három pénzügyi évre kiterjedően nem haladhatja 
meg a 400 000 EUR-t. 

Végrehajtás időpontja: 

a) A támogatási program azon a napon lép hatálya, amikor a 
mentesség iránti kérelemhez azonosító számot rendelnek, és 
az összefoglaló információkat közzéteszik az Európai 

Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága 
és a minisztérium honlapján: http://www.mpsr.sk 

b) A program módosításait írásos függelékben kell jelezni. A 
nem formai vagy adminisztratív jellegű módosításokat az 
Európai Bizottságnak összefoglaló információk formájában 
kell eljuttatni, ezek a módosítások a Mezőgazdasági és Vidék
fejlesztési Főigazgatóság internetes oldalán történő kihirdeté
süket követően lépnek hatályba. 

c) A program B. pontjában szereplő európai jogszabályokban 
vagy bármely más kapcsolódó jogszabályban bekövetkező 
változásnak a hatálybalépését követő 6 hónapon belül meg 
kell jelennie a programban. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 

A támogatás iránti kérelmek benyújtásának határideje 2011. 
október 31. 

A támogatás iránti kérelmek jóváhagyásának határideje 2011. 
november 30. 

A program 2011. december 31-én zárul. 

A támogatás célja: 

Olyan elsődleges mezőgazdasági termelésbe való beruházások 
támogatása, amelyek célja új munkahelyek teremtése. 

A jogalapban foglaltak szerint bejelentett állami támogatási 
programok megfelelnek a Szerződés 87. és 88. cikkének a 
mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és közép
vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkal
mazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 
2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet (HL 
L 358., 2006.12.16.). 

Érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR 
Dobrovičova 12 
812 66 Bratislava 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

Telefon +421 259266111
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Internetcím: 

http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=161&id=2060 

Egyéb információ: 

A beruházások a következőkre irányulnak: 

a) tartós tárgyi eszközök beszerzése vagy műszaki fejlesztése; 

b) új gépek és berendezések beszerzése maximum az eszközök 
piaci értékéig; 

c) évelő mezőgazdasági növények szaporítóanyagainak beszer
zése; vagy 

d) olyan öntözőberendezés beszerzése, amelynek műszaki para
méterei – összehasonlítva az eredeti öntözőberendezéssel – 
lehetővé teszik a mezőgazdasági terület öntözéséhez felhasz
nált vízmennyiség legalább 25 %-kal való csökkentését. 

A program a következő programok helyébe lép: 

— Schému štátnej pomoci na nadobudnutie a revitalizáciu viac
ročných rastlín a súvisiacich technológií pre ich kvalitnejšie 
pestovanie – XA 147/09 a 

— Schému štátnej pomoci na špeciálne, vysoko výkonné zavla 
žovacie systémy s minimálnou úsporou vody 25 % – 
XA 148/09 

Támogatás sz.: XA 297/09 

Tagállam: Szlovák Köztársaság 

Régió: A Szlovák Köztársaság valamennyi régiója 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Schéma štátnej pomoci 
na investície v poľnohospodárstve 

Jogalap: 

— § 13 ods. 1 písm. a) alebo b) a ods. 2 písm. a) nariadenia 
vlády SR č. 264/2009 Z. z. o niektorých podporných opat
reniach v pôdohospodárstve v znení nariadenia vlády SR č. 
381/2009 Z. z. (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 381/2009 
Z. z.”), 

— a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek 
előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyúj
tott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 
70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 1857/2006/EK 
bizottsági rendelet 4. cikke (HL L 358., 2006.12.16.), 

— A Bizottság a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a 
támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyez
tethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 
800/2008/EK rendelet (általános csoportmentességi rendelet) 
I. melléklete, HL L 214., 2008.8.9., 

— A Bizottság közleménye – A Közösség iránymutatása a 
nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és 
szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról 
(2004/C 244/02) (HL C 244., 2004.10.1.) 

— zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskor 
ších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci”), 

— zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon č. 523/2004 Z. z.”), 

— zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej 
správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a 
rozvoji vidieka (ďalej len „zákon č. 543/2007 Z. z.”). 

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

A programban tervezett támogatás nagyságrendje 2010 
folyamán: 5 millió EUR 

A programban tervezett összes támogatás nagyságrendje a 
2010–2013 időszakban: 20 millió EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 

Támogatás nyújtható 

a) a kedvezőtlen helyzetű régiókban, illetve a mezőgazdasági 
földterületek hosszú távon fenntartható használatára irányuló 
intézkedések által érintett régiókban a támogatható költségek 
50 %-áig, a következők révén:
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— a hegyvidéki mezőgazdasági termelőknek a természeti 
hátrány miatt nyújtott kifizetések, 

— a hegyvidéki területeken kívüli hátrányos helyzetű terü
letek mezőgazdasági termelőinek nyújtott kifizetések, 

— Natura 2000 kifizetések és a 2000/60/EK irányelvhez 
kapcsolódó kifizetések; 

b) egyéb területeken a beruházások támogatható költségeinek 
legfeljebb 40 %-a. 

A támogatás három pénzügyi évre kiterjedően nem haladhatja 
meg a 400 000 EUR-t 

Végrehajtás időpontja: 

a) A támogatási program azon a napon lép hatálya, amikor a 
mentesség iránti kérelemhez azonosító számot rendelnek, és 
az összefoglaló információkat közzéteszik az Európai 
Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága 
és a minisztérium honlapján: http://www.mpsr.sk 

b) A program módosításait írásos függelékben kell jelezni. A 
nem formai vagy adminisztratív jellegű módosításokat az 
Európai Bizottságnak összefoglaló információk formájában 
kell eljuttatni, ezek a módosítások a Mezőgazdasági és Vidék
fejlesztési Főigazgatóság internetes oldalán történő kihirdeté
süket követően lépnek hatályba. 

c) A program B. pontjában szereplő európai jogszabályokban 
vagy bármely más kapcsolódó jogszabályban bekövetkező 
változásnak a hatálybalépését követő 6 hónapon belül meg 
kell jelennie a programban. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 

A támogatás iránti kérelmek benyújtásának határideje: 2013. 
október 31. 

A támogatás iránti kérelmek jóváhagyásának határideje: 2013. 
november 30. 

A program 2013. december 31-én zárul. 

A támogatás célja: 

Az elsődleges mezőgazdasági termelésbe való beruházások 
támogatása. 

A jogalapban foglaltak szerint bejelentett állami támogatási 
programok megfelelnek a Szerződés 87. és 88. cikkének a 
mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és közép
vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkal
mazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 
2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendeletnek 
(HL L 358., 2006.12.16.) 

Érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR 
Dobrovičova 12 
812 66 Bratislava 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

Telefon +421 259266111 

Internetcím: 

http://www.land.gov.sk/sk/?navID=161&id=2061 

Egyéb információ: 

A beruházások a következőkre irányulnak: 

a) tartós tárgyi eszközök beszerzése vagy műszaki fejlesztése; 

b) új gépek és berendezések beszerzése maximum az eszközök 
piaci értékéig; 

c) évelő mezőgazdasági növények szaporítóanyagainak beszer
zése; vagy 

d) olyan öntözőberendezés beszerzése, amelynek műszaki para
méterei – összehasonlítva az eredeti öntözőberendezéssel – 
lehetővé teszik a mezőgazdasági terület öntözéséhez felhasz
nált vízmennyiség legalább 25 %-kal való csökkentését. 

A program a következő programok helyébe lép: 

— Schému štátnej pomoci na nadobudnutie a revitalizáciu viac
ročných rastlín a súvisiacich technológií pre ich kvalitnejšie 
pestovanie – XA 147/09 a 

— Schému štátnej pomoci na špeciálne, vysoko výkonné zavla 
žovacie systémy s minimálnou úsporou vody 25 % – 
XA 148/09
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Támogatás sz.: XA 306/09 

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: Resolución de convocatoria para el ejercicio 2010. 
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 2010. 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 2010. év. 

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., 
2006.12.16.) 16. cikke (1) bekezdésének b) pontjában, illetőleg 
(3) bekezdésében előírt követelményeknek. Támogatható költ
ségnek az állatállomány genetikai minőségének és termelékeny
ségének megállapítása érdekében elvégzett vizsgálatok 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: 

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

Internetcím: 

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/ 
ayudascontrollechero2010.pdf 

Egyéb információ: —
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