
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 290/05) 

Támogatás sz.: XA 138/10 

Tagállam: Belgium 

Régió: Vlaanderen 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Communicatiemiddelen 
voor de korte keten — de kortste link naar de consument, 
najaar 2010 

Jogalap: Subsidiebesluit voor het project „Communicatiemid
delen voor de korte keten — de kortste link naar de consu
ment” van Bioforum Vlaanderen vzw (zie bijlage). 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 0,025 millió EUR 

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás maximális 
intenzitása a benyújtott támogatási projekt igazolt költségeinek 
93,81 %-a. Az általános költségekre nem nyújtható támogatás. 

Végrehajtás időpontja: A támogatás csak a miniszteri hatá
rozat aláírása és a költségvetési előirányzat elfogadása után 
(2010 augusztus közepe, szeptember) nyújtható, és a támoga
tásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történt közzététele 
után lép hatályba. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2010. december 31-ig. 

A támogatás célja: 

A támogatást a Bioforum a 2010 őszén a rövid ellátási láncú 
biogazdálkodás és bioélelmiszerek marketingjének támogatására 
kapja. A gazdaboltokat és piaci standokat egyrészt anyagi eszkö
zökkel (zászlók, táblák, gépkocsira ragasztható matricák, 
vásznak) támogatják, hogy azok utcaképi láthatósága növe
kedjen. Másrészt a biogazdálkodásról szóló ismereteket 
terjesztik a „Vergeten biogroenten” (Elfeledett biozöldségek) 
című Velt-kiadvány segítségével, amelyet szétosztanak a rövid 
ellátási láncú piac résztvevői között, akik a könyvet vevőiknek 
ajándékba adhatják. 

A támogatás az 1857/2006/EK rendelet 15. cikkének hatálya 
alá tartozik. 100 %-os támogatás adható a következő költ
ségekre: 

15. cikk c) pont: Támogatás a harmadik személyek által nyújtott 
tanácsadói szolgáltatásokra, 

15. cikk e) pont: Támogatás a más országokból származó 
termékek előtt nyitott minőségi rendszerekkel, a generikus 
termékekkel, a generikus termékek táplálkozástani jótéteménye
ivel és ajánlott felhasználásukkal kapcsolatos tényszerű informá
ciók nyújtására, 

15. cikk f) pontja: kiadványok, például katalógusok, illetve az 
adott terület vagy egy adott termék termelőire vonatkozó tény
szerű információkat bemutató weboldal, feltéve hogy ezek az 
információk és ismertetések semlegesek és az érintett összes 
termelő egyenlő esélyeket kap a kiadványban való megjelenésre. 
Csak olyan tevékenységek, illetve tájékoztató anyagok 
kaphatnak támogatást, amelyek nem utalnak a termék eredetére. 

A projekt reklámcélra nem nyújt támogatást. 

A támogatási program tiszteletben tartja a 15. cikk minden 
rendelkezését. 

Érintett ágazat(ok): 

Biogazdálkodás 

Csak kis- és középvállalkozások részesülhetnek támogatásban. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Departement Landbouw en Visserij 
Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling 
Koning Albert II laan 35, bus 40 
1030 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Internetcím: 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1629 

Egyéb információ: — 

Jules VAN LIEFFERINGE 
főtitkár
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Támogatás sz.: XA 139/10 

Tagállam: Belgium 

Régió: Vlaanderen 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Facultatieve subsidie aan 
KVLV vzw 

Jogalap: Ministerieel Besluit houdende de toekenning van een 
facultatieve subsidie aan KVLV vzw. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 25 000 EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 100 % 

Végrehajtás időpontja: 2010. október 1. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2010. december 31-ig. 

A támogatás célja: Technikai segítségnyújtás (1857/2006/EK 
rendelet 15. cikke) 

Érintett ágazat(ok): A1 – Növénytermesztés, állattenyésztés, 
vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Vlaamse overheid — Departement Landbouw en Visserij 
Koning Albert II laan 35, bus 40 
1030 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Internetcím: 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1724 

Egyéb információ: A hivatkozott jogalap tervezési szakaszban 
van.
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