
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 123/03) 

Támogatás sz.: XA 298/09 

Tagállam: Szlovák Köztársaság 

Régió: A Szlovák Köztársaság valamennyi régiója: Bratislavský 
kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko és Východné 
Slovensko 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Schéma štátnej pomoci 
na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách 
v znení Dodatku č. 1 

Jogalap: 

— Článok 2 nariadenia vlády SR č. 264/2009 Z. z. o 
podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení 
neskorších predpisov (a továbbiakban: nariadenie vlády SR 
č. 264/2009 Z. z.), 

— zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskor 
ších predpisov (a továbbiakban: zákon o štátnej pomoci), 

— 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 (a továbbiakban: a bizottsági rendelet) 
15. cikke (2) bekezdésének d) pontja, 

— a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások 
bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek 
nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK 
bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) (a 
továbbiakban: a 800/2008/EK bizottsági rendelet) I. mellék
lete, 

— az Európai Közösséget létrehozó szerződés I. melléklete, 

— Zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
(Obchodný zákonník), 

— Článok 2 ods. 4 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a 
plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (a továb
biakban: zákon č. 194/1998), 

— Článok 6 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v 
znení neskorších predpisov (a továbbiakban: zákon č. 
83/1990). 

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

A támogatás nyújtására a 2010. évre tervezett teljes költségvetés 
663 878 EUR (20 000 000 SKK). 

A támogatás nyújtására a 2009–13 közötti időszakra tervezett 
teljes költségvetés 3 319 391 EUR (100 000 000 SKK). 

Maximális támogatási intenzitás: A nyújtott támogatás 
mértéke a kiállításon való részvétel támogatható költségeinek 
100 %-áig terjedhet, de nem haladhatja meg a jogi személynek 
odaítélt, állattenyésztőnként vagy növénytermesztőnként 
meghatározott összeget. 

Végrehajtás időpontja: 2010. február 

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

A támogatás célja: A támogatás célja az, hogy segítséget 
nyújtson az állattenyésztéssel és a szántóföldi növények 
termesztésével foglalkozó mezőgazdasági termelőknek a Szlovák 
Köztársaság Mezőgazdasági Minisztériuma által az adott naptári 
évre jóváhagyott állattenyésztési és növénytermesztési kiállítá
sokon való részvételhez. 

Érintett ágazat(ok): 

Az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági 
termékek elsődleges előállítása. 

A. nemzetgazdasági ág – Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halá
szat 

01. ágazat – Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás 
és kapcsolódó szolgáltatások
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A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

A támogatást nyújtja: 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR (a továbbiakban: a miniszté
rium) 
Dobrovičova 12 
812 66 Bratislava 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

Tel. +421 259266111 
Internetcím: http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID= 
161&id=592 

A programot végrehajtja: 

Pôdohospodárska platobná agentúra (a továbbiakban: a kifizető 
ügynökség) 
Dobrovičova 12 
815 26 Bratislava 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

Tel. +421 259266111 
Internetcím: http://www.apa.sk/index.php?navID=27 

Internetcím: — 

Egyéb információ: 

Az állattenyésztéssel és a szántóföldi növények termesztésével 
foglalkozó mezőgazdasági termelők kiállításokon való részvéte
lének előmozdítására irányuló, már meglévő állami támogatási 
program (XA 125/08) jogalapja módosult: az állami támoga
tások nyújtására 2010-ben a mezőgazdasági támogatási intéz
kedésekről szóló, módosított 264/2009. számú kormányren
delet (Nariadenia vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných 
opatreniach v pôdohospodárstve) alapján kerül sor. 

Az eredeti, XA 125/08 számú támogatási program keretében 
csupán 2009 végéig ítéltek oda állami támogatást. Az új támo
gatási program a régi program helyébe lép, és rendelkezik a 
2010. január 1-jét követően odaítélhető támogatásokról. 

Az új program keretében teljesített kifizetéseknek meg kell felel
niük 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 
15. cikke (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott feltéte
leknek. 

Jóváhagyta: Alexander ČARNÝ 
riaditeľ odboru štátnej pomoci a národných podpôr 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 

Támogatás sz.: XA 300/09 

Tagállam: Franciaország 

Régió: Département du Loiret 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: aides au conseil pour les 
cultures spécialisées dans le Loiret (assistance technique) 

Jogalap: 

— Article 1511-1 et suivants du code général des collectivités 
territoriales, 

— Délibération du conseil général du loiret en date du 11 juin 
2008 

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 30 000 EUR 

Maximális támogatási intenzitás: a kiadások legfeljebb 80 %-a. 

Végrehajtás időpontja: attól a naptól kezdve, amelyen a 
mentesítési kérelem nyilvántartási számát a Bizottság Mezőgaz
dasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának honlapján közzéte
szik. 

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

A támogatás célja: 

A támogatás technikai segítségnyújtás finanszírozására irányul. 
A támogatási intézkedés arra hivatott ösztönözni a szakosodott 
növénykultúrák termesztésével foglalkozó mezőgazdasági 
termelőket, hogy szaktanácsadási szolgáltatásokat vegyenek 
igénybe a szaktudásuk gyarapítására irányuló új projektek kidol
gozásához, abból a célból, hogy fokozódjon az ágazatban 
működő vállalkozások versenyképessége, vonzereje és hozzáa
dott értéke. A megye hozzájárulna a vállalatoknál elvégzendő 
pénzügyi ellenőrzésekkel, a külső szolgáltatók által készítendő 
műszaki-gazdasági tanulmányokkal, valamint a kereskedelmi 
stratégiákra vonatkozó tanulmányokkal kapcsolatos költségek 
finanszírozásához, abból a célból, hogy előmozdítsa a termelők 
fejlődését és a folyamatosan változó piachoz való alkalmazko
dását. 

A támogatható kiadások felső határa 20 000 EUR. 

Az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke (3) bekezdésének megfe
lelően a támogatást támogatott szolgáltatások formájában kell 
nyújtani. A támogatás nem tartalmazhat a termelőknek adott 
közvetlen kifizetéseket, és – a hivatkozott rendelet szóban forgó 
cikkének (4) bekezdésével összhangban – a technikai segítség
nyújtásnak elérhetőnek kell lennie valamennyi termelő számára, 
és nem szabható feltételként a termelői szervezetben vagy egyéb 
csoportban való tagság. 

Ezenkívül a támogatásban kizárólag a következő kedvezménye
zettek részesülhetnek: 

— olyan mezőgazdasági üzemek, amelyek mérete nem haladja 
meg a kkv-knak a közösségi jogban meghatározott méretét 
(vö. a 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK rendelet I. mellék
letében foglaltakkal, [HL L 214., 2008. augusztus 9.]), 

— a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglal
kozó mezőgazdasági üzemek,
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— olyan mezőgazdasági üzemek, amelyek a nehéz helyzetben 
lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakítá
sához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi irány
mutatás (HL C 244., 2004. október 1.) értelmében nem 
minősülnek nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. 

Érintett ágazat(ok): Ez az intézkedés a szakosodott növénykul
túrák termesztésével foglalkozó termelőket érinti. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Conseil général du Loiret 
15 rue Eugène Vignat 
45000 Orléans 
FRANCE 

Internetcím: 

http://www.loiret.com/cgloiret/index.php?page=display&class= 
guide_des_aides&object=dae_evld_a29&method=display_ 
full&objectTheme=rubrique_guide_des_aides3f78582d8377f 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 301/09 

Tagállam: Franciaország 

Régió: Département du Loiret 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: aides à la maîtrise de la 
dépense énergétique en production sous serre dans le Loiret 
(assistance technique) 

Jogalap: 

— Article 1511-1 et suivants du code général des collectivités 
territoriales, 

— Délibération du Conseil général du Loiret en date du 11 juin 
2008. 

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 7 200 EUR 

Maximális támogatási intenzitás: A kiadások legfeljebb 80 %- 
a, más finanszírozási források bevonása esetén ideértve minden 
támogatást. 

Végrehajtás időpontja: Attól a naptól kezdve, amelyen a 
mentesítési kérelem nyilvántartási számát a Bizottság Mezőgaz
dasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának honlapján közzéte
szik. 

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

A támogatás célja: 

Az üvegházi termelés energiaköltségeinek csökkentését célzó 
technikai segítségnyújtás finanszírozása. A támogatás műszaki- 
gazdasági tanulmányok, termális diagnózisok vagy a megújuló 
energiaforrások felhasználására vonatkozó megvalósíthatósági 
tanulmányok finanszírozására irányul. 

Az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke (3) bekezdésének megfe
lelően a támogatást támogatott szolgáltatások formájában kell 
nyújtani, és nem tartalmazhat a termelőknek adott közvetlen 
kifizetéseket. A hivatkozott rendelet szóban forgó cikkének (4) 
bekezdésével összhangban a technikai segítségnyújtásnak elérhe
tőnek kell lennie valamennyi termelő számára, és nem szabható 
feltételként a termelői szervezetekben vagy egyéb csoportokban 
való tagság. 

Ezenkívül a támogatásban kizárólag a következő kedvezménye
zettek részesülhetnek: 

— olyan mezőgazdasági üzemek, amelyek mérete nem haladja 
meg a kkv-knak a közösségi jogban meghatározott méretét 
(vö. a 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK rendelet I. mellék
letében foglaltakkal, [HL L 214., 2008. augusztus 9.]), 

— a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglal
kozó mezőgazdasági üzemek, 

— olyan mezőgazdasági üzemek, amelyek a nehéz helyzetben 
lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakítá
sához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi irány
mutatás értelmében nem minősülnek nehéz helyzetben lévő 
vállalkozásnak (HL C 244., 2004. október 1.). 

Érintett ágazat(ok): üvegházi agrártermelés 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Conseil général du Loiret 
15 rue Eugène Vignat 
45000 Orléans 
FRANCE 

Internetcím: 

http://www.loiret.com/cgloiret/index.php?page=display&class= 
guide_des_aides&object=dae_evld_a24&method=display_ 
full&objectTheme=rubrique_guide_des_aides3f78582d8377f 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 303/09 

Tagállam: Franciaország 

Régió: Département du Loiret
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A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: aides à l’optimisation 
des conditions de travail en élevage dans le Loiret (assistance 
technique) 

Jogalap: 

— Article 1511-1 et suivants du code général des collectivités 
territoriales, 

— Délibération du Conseil général du Loiret en date du 11 juin 
2008. 

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 39 500 EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 80 % 

Végrehajtás időpontja: attól a naptól kezdve, amelyen a 
mentesítési kérelem nyilvántartási számát a Bizottság Mezőgaz
dasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának honlapján közzéte
szik. 

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

A támogatás célja: 

Ennek a technikai segítségnyújtási intézkedésnek a végrehajtá
sára a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 15. cikkének 
(2) bekezdése alapján kerül sor. Az intézkedés az állattenyésztők 
életminőségének javítását célzó szaktanácsadásra irányul. A java
solt támogatás mezőgazdasági üzemenként egy értékelési és két 
tanácsadási nap finanszírozására szolgálna, amelyek célja a 
mezőgazdasági üzem problémáinak és olyan megoldásoknak a 
feltérképezése, amelyek hozzájárulnának különböző kérdések, 
mint például a munkaszervezés, az emberi erőforrások, az 
egészségügyi körülmények, az eszközök megfelelősége stb. ered
ményes kezeléséhez. 

A támogatás célja az, hogy a kedvezményezetteket a minden
napi munkájukkal kapcsolatos releváns kérdések megfogalmazá
sára ösztönözze, és hozzájáruljon a mezőgazdasági termelők 
jólétének megőrzéséhez az esetleges működési problémák kikü
szöbölése révén, az állattenyésztő üzem munkakörülményeinek 
javítása érdekében. A támogatható kiadások felső határa 2 000 
EUR. 

Az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke (3) bekezdésének megfe
lelően a támogatást támogatott szolgáltatások formájában kell 
nyújtani. A hivatkozott rendelet szóban forgó cikkének (4) 
bekezdésével összhangban a támogatásnak elérhetőnek kell 
lennie valamennyi termelő számára, és nem szabható feltétel
ként a termelői szervezetben vagy egyéb csoportban való tagság. 

Ezenkívül a támogatásban kizárólag a következő kedvezménye
zettek részesülhetnek: 

— olyan mezőgazdasági üzemek, amelyek mérete nem haladja 
meg a kkv-knak a közösségi jogban meghatározott méretét 
(vö. a 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK rendelet I. mellék
letében foglaltakkal, [HL L 214., 2008. augusztus 9.]), 

— a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglal
kozó mezőgazdasági üzemek, 

— olyan mezőgazdasági üzemek, amelyek a nehéz helyzetben 
lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakítá
sához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi irány
mutatás (HL C 244., 2004. október 1.) értelmében nem 
minősülnek nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. 

Érintett ágazat(ok): állattenyésztési ágazat 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Conseil général du Loiret 
15 rue Eugène Vignat 
45000 Orléans 
FRANCE 

Internetcím: 

http://www.loiret.com/cgloiret/index.php?page=display&class= 
guide_des_aides&object=dae_evld_a10&method=display_ 
full&objectTheme=rubrique_guide_des_aides3f78582d8377f 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 304/09 

Tagállam: Franciaország 

Régió: Département du Loiret 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: aides à la production 
d’énergie renouvelable dans le Loiret (assistance technique) 

Jogalap: 

— Article 1511-1 et suivants du code général des collectivités 
territoriales, 

— Délibération du Conseil général du Loiret en date du 11 juin 
2008.
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A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 20 000 EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 40 % 

Végrehajtás időpontja: Attól a naptól kezdve, amelyen a 
mentesítési kérelem nyilvántartási számát a Bizottság Mezőgaz
dasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának honlapján közzéte
szik. 

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

A támogatás célja: 

A támogatás olyan technikai segítségnyújtás finanszírozására 
irányul, amelynek célja előmozdítani a megújuló energiát 
termelő első egységek létrehozását a kapcsolódó eljárások tesz
telése és népszerűsítése érdekében. A támogatás diagnosztikai 
eljárásokra, műszaki-gazdasági tanulmányokra, érdekelemző és 
megvalósíthatósági tanulmányokra nyújt finanszírozást a 
megújuló energiaforrásokat használni kívánó vállalatok számára. 
Támogatásra jogosultak az egyetlen megújuló energiaforrást 
vizsgáló tanulmányok csakúgy, mint az összehasonlító tanulmá
nyok, amelyek alapján lehetővé válik annak kiválasztása, hogy a 
vállalatok belső és külső kritériumai alapján melyik a legmegfe
lelőbb energiaforrás. A program keretében célzott projektek a 
metanizációra, a fényelektromos panelekre, a szélenergiára és a 
geotermikus energiára vonatkoznak. 

A támogatható kiadások felső határa 50 000 EUR. 

Az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke (3) bekezdésének megfe
lelően a támogatást támogatott szolgáltatások formájában kell 
nyújtani, és nem tartalmazhat a termelőknek adott közvetlen 
kifizetéseket. A hivatkozott rendelet szóban forgó cikkének (4) 
bekezdésével összhangban az intézkedéseknek elérhetőnek kell 
lenniük valamennyi termelő számára, és nem szabható feltétel
ként a termelői szervezetekben vagy egyéb csoportokban való 
tagság. 

Ezenkívül a támogatásban kizárólag a következő kedvezménye
zettek részesülhetnek: 

— olyan mezőgazdasági üzemek, amelyek mérete nem haladja 
meg a kkv-knak a közösségi jogban meghatározott méretét 
(vö. a 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK rendelet I. mellék
letében foglaltakkal, HL L 214., 2008. augusztus 9.), 

— a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglal
kozó mezőgazdasági üzemek, 

— olyan mezőgazdasági üzemek, amelyek a nehéz helyzetben 
lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakítá
sához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi irány
mutatás értelmében nem minősülnek nehéz helyzetben lévő 
vállalkozásnak (HL C 244., 2004. október 1.). 

Érintett ágazat(ok): A támogatási program valamennyi mező
gazdasági üzemre vonatkozik. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Conseil général du Loiret 
15 rue Eugène Vignat 
45000 Orléans 
FRANCE 

Internetcím: 

http://www.loiret.com/cgloiret/index.php?page=display&class= 
guide_des_aides&object=dae_evld_a26&method=display_ 
full&objectTheme=rubrique_guide_des_aides3f78582d8377f 

Egyéb információ: —
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