
A 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 185/05) 

Támogatás sz.: XA 24/10 

Tagállam: Olaszország 

Régió: Regione Marche 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Servizi di sviluppo del 
sistema agroalimentare regionale e Linee di indirizzo per il 
programma annuale 2010. Legge regionale 23 dicembre 
1999, n. 37 

Jogalap: 

— Legge Regionale 23 dicembre 1999, n. 37 »Disciplina dei 
servizi per lo sviluppo del sistema agroalimentare regionale«; 

— DGR 244 del 9.2.2010 — L.R. 23 dicembre 1999, n. 37 
Approvazione del programma annuale 2010 dei servizi di 
sviluppo del sistema agroalimentare regionale e dei criteri 
per la presentazione e l’attuazione dei Progetti 2010 di 
»Assistenza tecnica specialistica nel settore zootecnico« 

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

A támogatási program keretébe tartozó szolgáltatások nyújtá
sához a 2010-es évre előirányzott kiadás nem haladja meg az 
1 000 000 EUR. 

Az állami támogatás mértéke semmiképpen nem haladhatja 
meg az előzetes költségvetésben az agrárfejlesztési szolgálta
tások számára előirányzott pénzügyi források mértékét. 

Maximális támogatási intenzitás: A támogatási intenzitás a 
támogatható költségek legfeljebb 100 %-a; technikai segítség
nyújtási projektenként legfeljebb 50 000 EUR összegű támo
gatás nyújtható. 

Végrehajtás időpontja: A támogatási program csak azt köve
tően indul el, hogy a Bizottság megerősíti, hogy kézhez vette ezt 
az összefoglalót és azt a honlapján közzétette. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: A támogatási program a tervek szerint 2013. december 
31-ig tart. 

A támogatás célja: 

A program elsődleges célja a mezőgazdasági ágazatban működő 
kis- és középvállalkozások technikai segítségnyújtással össze
függő szolgáltatásokon keresztül való támogatása. 

A technikai segítségnyújtási szolgáltatások nem lehetnek folya
matos vagy időről időre ismétlődő tevékenységek, és nem 
kapcsolódhatnak a vállalkozás szokásos működési kiadásaihoz. 
E célból minden projekt esetében előírják a támogatás eredmé
nyeképpen bekövetkezett javulás értékelésére szolgáló mutatók 
nyomon követését, valamint az elért eredmények bemutatását. 

A program esetében a 2006. december 15-i 1857/2006/EK 
rendelet 15. és 16. cikke irányadó. 

Érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Regione Marche 
Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca 
PF Competitività e Sviluppo dell’Impresa Agricola 
Via Tiziano 44 
60125 Ancona AN 
ITALIA 

Internetcím: 

http://www.agri.marche.it/Aree%20tematiche/Aiuti%20di% 
20stato/sviluppo%20agricolo2010.pdf 

Egyéb információ: 

A mezőgazdasági üzemek fejlesztésére irányuló szolgáltatásokat 
a vonatkozó tartományi törvényben meghatározott, közbeszer
zési pályázat keretében előzetesen kiválasztott „végrehajtó szer
vezetek” nyújtják.

HU 2010.7.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 185/7

http://www.agri.marche.it/Aree%20tematiche/Aiuti%20di%20stato/sviluppo%20agricolo2010.pdf
http://www.agri.marche.it/Aree%20tematiche/Aiuti%20di%20stato/sviluppo%20agricolo2010.pdf


Az e támogatási program keretében nyújtott fejlesztési szolgál
tatások „végső kedvezményezettjei” azok a – végrehajtó szerve
zetek által nyújtott szolgáltatások keretében kedvezményezett – 
kis- és középvállalkozások, amelyek csatlakoznak a finanszí
rozásra jogosult többéves programok keretében előírányzott 
kezdeményezésekhez, rendelkeznek héa-azonosítószámmal és 
tagjai a kereskedelmi, kézművesipari és mezőgazdasági kama
rának (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricol
tura – C.C.I.A.A.). A támogatás az ezen éves program keretében 
nyújtott egyetlen szolgáltatási tevékenység tekintetében sem 
jelenthet a termelők számára nyújtott közvetlen pénzkifizetést. 

Az alkalmazottakat foglalkoztató vállalkozásoknak be kell tarta
niuk a vonatkozó olaszországi kollektív szerződésekben, illetve 
a munkahelyi biztonságra vonatkozó érvényes előírásokban 
foglaltakat. 

A nyújtott szolgáltatás az adott projekt által érintett területen 
működő valamennyi kedvezményezett számára elérhető. A szol
gáltatáshoz való hozzáférésnek nem feltétele az, hogy a végső 
kedvezményezett tagja legyen a végrehajtó szervezetnek. A 
végrehajtó szervezetben tagsággal nem rendelkező végső 
kedvezményezett által az érintett végrehajtó szervezet igazgatási 
költségeihez történő hozzájárulás mértékének a nyújtott szolgál
tatás költségeire kell korlátozódnia. 

Támogatható kiadások: kizárólag az olyan szolgáltatások díjai 
támogathatók, amelyek nem minősülnek folyamatos vagy időről 
időre ismétlődő tevékenységnek, és nem kapcsolódnak a vállal
kozás szokásos működési kiadásaihoz. 

Il Dirigente della PF Competitività e Sviluppo dell’Impresa Agricola 

Luciani ROBERTO 

Támogatás sz.: XA 31/10 

Tagállam: Olaszország 

Régió: Sardegna 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Agevolazioni per 
l’acquisto o la locazione di macchine utensili o di produzione 

Jogalap: 

Legge 28 novembre 1965, n. 1329 — cosiddetta »SABATINI«. 

DGR n. 51/11 del 17.11.2009 concernente »Provvedimenti per 
l’acquisto di nuove macchine utensili. Approvazione direttive di 
attuazione«. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 2,5 millió EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 60 % 

Végrehajtás időpontja: A támogatás folyósítására attól az 
időponttól kezdődően kerül sor, amikor a Bizottság Mezőgaz
dasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának honlapján közzéte
szik a mentességi kérelem azonosító számát. 

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

A támogatás célja: Az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 
4. cikke szerint. 

Érintett ágazat(ok): Elsődleges előállítás 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

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

Internetcím: 

http://www.regione.sardegna.it 

Egyéb információ: — 

Claudio SABA 

Támogatás sz.: XA 49/10 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Valencia autonóm körzet 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Fedacova 

Jogalap: Resolución del expediente acogido a la línea »prog
ramas intersectoriales en materia de atributos y valores de la 
calidad agroalimentaria«. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 99 674 EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 100 %
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Végrehajtás időpontja: Attól a naptól kezdődően, amikor az 
Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgató
ságának internetes oldalain közzéteszik a mentességi kérelem 
jegyzékszámát. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2010 decemberéig. 

A támogatás célja: 

— A Valencia autonóm körzetben előállított agrár-élelmiszer- 
ipari termékek általános támogatása; Valencia autonóm 
körzet élelmiszer-minőséggel, élelmiszer-biztonsággal és élel
miszer-ipari termékekkel foglalkozó szakmai napjainak 
megszervezése; 

— A szakmai napokon elhangzott előadások írásos változatát 
tartalmazó kiadványok kiadása; 

— Szaktanulmányok és jelentések: az agrár-élelmiszeripar 
bemutatása. Az ágazati versenyképesség figyelője. Jelentések, 
szakcikkek, szakmai, tájékoztató és oktatási anyagok. 
Valencia autonóm körzet agrár-élelmiszeriparával kapcso
latos tanulmányok készítésének megtervezése és előkészí
tése. 

— Képzés: Önellenőrző HACCP rendszerekkel kapcsolatos 
tanfolyamok szervezése a mézcsomagolás területén. Higié
niai, nyomon követő és HACCP rendszerek bevezetéséhez 
szükséges intézkedések tervezése és kivitelezése az agrár-élel
miszeripari vállalatnál. Élelmiszer-biztonsági rendszerek 
tanúsítása; 

— Az agrár-élelmiszeripart bemutató internetes oldalak. Agrár- 
élelmiszeripari vállalatok helyszíni szemléje és tanulmányo
zása. Tanulmányok, beadványok és jogszabályszövegeket 
tartalmazó kiadványok beszerzése. 

— Külföldi piacok felkutatása. A Valencia autonóm körzetben 
előállított agrár-élelmiszeripari termékek nemzetközi térnye
résének erősítése: részvétel szakmai vásárokon és keres
kedelmi látogatásokon, exportinformációs kapcsolattartó 
pont létrehozása. 

— Profilváltás Valencia autonóm körzet vállalkozásainál, mely 
révén meg tudnak birkózni a jelenlegi és a jövőbeli kihívá
sokkal. 

A 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 14. 
és 15. cikke szerinti tevékenységek támogathatóak. 

Érintett ágazat(ok): Valencia autonóm körzet agrár-élelmiszer
ágazati kis-és középvállalkozásai 

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/ 
fedacova2010.pdf 

Egyéb információ: — 

La Directora General de Comercialización 

Marta VALSANGIACOMO GIL 

Támogatás sz.: XA 59/10 

Tagállam: Németországi Szövetségi Köztársaság 

Régió: Rheinland-Pfalz 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Partnerbetrieb Naturs
chutz 

Jogalap: Umsetzungsregelung „Beratungsförderung im Partner
betrieb Naturschutz“ 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 2010-től kezdődően évi 100 000 EUR 

Maximális támogatási intenzitás: A tanácsadási költségek 
100 %-áig 

Végrehajtás időpontja: 2010. május 1-jétől. 

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

A támogatás célja: Az intézkedés az 1857/2006/EK rendelet 
15. cikkének (2) bekezdésén alapul („Technikai segítségnyújtás 
az agrárszektorban”). 

Érintett ágazat(ok): Minden mezőgazdasági termelőágazat 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz 
Kaiser-Friedrich-Straße 1 
55116 Mainz 
DEUTSCHLAND
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Internetcím: 

A Partnerbetrieb Naturschutz tekintetében létrejött végrehajtó 
rendelkezések a 

http://www.mufv.rlp.de/natur/naturschutz/partnerbetrieb_ 
naturschutz.html internetcím alatt érhetők el. 

Egyéb információ: A támogatás magában foglalja az elsődleges 
termelésben tevékenykedő mezőgazdasági üzemek egészére 
kiterjedő természetvédelmi tanácsadást. A cél a természetvé
delmi tevékenységek végrehajtásának elősegítése a mezőgazda
ságon belül az üzemi alkalmazkodási intézkedések keretében. 

Támogatás sz.: XA 74/10 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: — 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Ayudas para la promo
ción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios 

Jogalap: Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas para la promoción de nuevas 
tecnologías en maquinaria y equipos agrarios (a hivatalos állami 
közlönyben még nem tették közzé). 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 2010-ben a kedvezményezettek összesen 3 millió 
EUR közpénzből származó támogatásban részesülhetnek. 

Maximális támogatási intenzitás: 

A 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 
4. cikkének megfelelően, és a 4. cikk (9) bekezdésében előírt 
korlátok figyelembevételével a támogatás maximális intenzitása 
a következő: 

a) mezőgazdasági termelőszövetkezetek, azok csoportosulásai 
és szakszervezetei, feldolgozóipari társulások, mezőgazdasági 
termelők egyéb jogi személyiséggel bíró, olyan csoportosu
lásai, amelyeket az autonóm közösségek illetékes hatóságai 
az adott területen különlegesnek számító jellemző okán elis
mernek, integrált mezőgazdasági feldolgozók csoportosulásai 
és egészségügyi védekezési csoportok esetében a beruházás 
össszegének legfeljebb 40 %-a, illetve az Európai Mezőgazda
sági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesz

tési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 
1698/2005/EK tanácsi rendelet 36. cikkének a) pontja i., ii. 
és iii. alpontjának megfelelően a hegyvidéki vagy hátrányos 
helyzetű térségekben elhelyezkedő gazdaságok esetében 
50 %-a. 

b) egyéb, önálló jogi személyiséggel bíró mezőgazdasági szövet
kezetek és jogi személyiség nélküli, legalább 7, egymással 
szerződéses viszonyban lévő mezőgazdaságiüzem-tulajdonos 
által alkotott, az autonóm közösség illetékes hatósága által 
elismert csoportok esetében a beruházás összegének legfel
jebb 20 %-a, illetve a 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK 
tanácsi rendelet szerint a hegyvidéki vagy hátrányos helyzetű 
térségben elhelyezkedő gazdaságok esetében 30 %-a. 

Végrehajtás időpontja: Attól a naptól kezdődően, hogy az 
Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgató
ságának internetes oldalain közzétették a mentességi kérelem 
jegyzékszámát. Támogatás korábban nem nyújtható. 

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

A támogatás célja: 

A támogatás célja versenypályázati rendszerben állami segítséget 
nyújtani az új technológiák közös használatának terjesztéséhez, 
ezért a támogatható költségek a gazdák szövetségei által beszer
zett, az adott területen innovációsnak számító mezőgazdasági 
gépekre és berendezésekre szorítkoznak, mely gépek vagy 
berendezések használata hozzájárul a termelési rendszer javítá
sához, energia-megtakarításhoz vezet, segíti a környezet 
védelmét vagy jobb munkakörülményeket teremt a mezőgazda
ságban dolgozók számára. 

A támogatás olyan beszerzésekhez nyújtható, amelyekre a 
támogatási kérelem benyújtását követően kerül sor. 

A támogatás alapja a 1857/2006/EK rendelet 4. cikke. 

Érintett ágazat(ok): Elsődleges mezőgazdasági termelés 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Paseo Infanta Isabel, 1 
28014 Madrid 
ESPAÑA
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Internetcím: 

A támogatási program feltételeinek és követelményeinek rész
letes leírása a következő internetcímen érhető el: 

http://www.mapa.es/ministerio/pags/normas/Nuevas_ 
TecnologIas_060410.pdf 

Egyéb információ: 

Az említett királyi rendelet által szabályozott támogatások 
összeegyeztethetőek az ugyanerre a célra közigazgatási, állami 
vagy magánszervezetek által nyújtott támogatással, de tiszte
letben kell tartani a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgaz
dasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalko
zásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról 

és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 
15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 19. cikkében és 
4. cikkének (9) bekezdésében előírt korlátokat. 

Amennyiben ugyanerre a célra más közigazgatási, állami, 
magán, nemzeti vagy nemzetközi szervezet is nyújt támogatást, 
és a kapott támogatások összege meghaladná a kedvezménye
zettenként megállapított felső határt, az említett királyi rendelet 
értelmében nyújtott támogatásokat arányosan csökkenteni kell a 
felső határ figyelembevétele érdekében. 

Amennyiben a támogatások összege meghaladná a közösségi 
jogszabályokban meghatározott intenzitás mértékét, azt a fent 
említett határértékre kell csökkenteni.
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