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OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE
Kortfattede oplysninger fra medlemsstaterne om statsstøtte, der ydes i overensstemmelse med
Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88
på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af
landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001
(2010/C 90/07)
Støtte nr.: XA 261/09
Medlemsstat: Bulgarien

Berørt(e) sektor(er): Produktion af planter og frø til sædekorn,
olie, foder og industriafgrøder og kartofler.

Region: —

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virk
somhed, der modtager individuel støtte: Помощ за
насърчаване производството и използването на висококачествени
семена

Darzhaven fond „Zemedelie“
bul. Tsar Boris III 136
1618 Sofia
BULGARIA

Retsgrundlag:
1. Чл. 12, ал. 1, т. 2 и т. 5 и ал. 2, т. 1, буква „а“ от Закона за
подпомагане на земеделските производители;

Websted:
http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/shemi_durjavni_
pomoshti_reglament_1857_2006/

2. Artikel 14, stk. 2, litra e), i forordning (EF) nr. 1857/2006.
Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede
individuelle støttebeløb: Der tildeles en samlet støtte på højst
5 771 519 BGN i gennemførelsesperioden.
Den højeste årlige støtte er følgende
for 2010: 1 352 345 BGN
for 2011: 1 412 785 BGN
for 2012: 1 472 047 BGN
for 2013: 1 534 342 BGN
Maksimal støtteintensitet:
Artikel 14, stk. 2, litra e), i forordning (EF) nr. 1857/2006 —
100 % af de støtteberettigede omkostninger for følgende tjene
ster:
— inspektion i marken af frøafgrøder

Andre oplysninger:
Støtten er en tjenesteydelse, som tildeles af Izpalnitelna agent
siya po sortoizpitvane, aprobatsiya i semekontrol (IASAS),
hvorigennem ministeriet for landbrug og fødevarer udøver
kontrol af frø i medfør af Zakon za posevniya i posadachen
material i overensstemmelse med artikel 14, stk. 5, i forordning
(EF) nr. 1857/2006. Støtten omfatter ikke direkte betalinger til
landbrugsproducenter.
I medfør af artikel 14, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1857/2006
kan støtten opnås af alle, der i det pågældende område opfylder
kriterierne for støtte på grundlag af objektivt fastlagte betin
gelser. Der ydes ikke støtte med tilbagevirkende kraft for akti
viteter, som støttemodtageren allerede har gennemført.
Støtten dækker 100 % af omkostningerne ved de ovenstående
tjenester, som ydes i forhold til anvendelsen af obligatoriske
kontrolforanstaltninger i henhold til Zakon za posevniya i posa
dachen material og tilknyttede bestemmelser.

— udstedelse af mærker
— prøvetagning af frøpartier, der skal certificeres
— laboratorieanalyser af frøprøver af afgrødegrupper
— efterkontrol af frøpartier.

Støtte nr.: XA 264/09
Medlemsstat: Spanien

Gennemførelsesdato: Den 1. januar 2010
Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed:
Den 31. december 2013
Målet med støtten: Bistand til små og mellemstore virksom
heder til fremme af produktion og anvendelse af frø af høj
kvalitet til sædekorn, olie, foder og industriafgrøder og kartofler.

Region: Castilla y León (provincia de Salamanca)
Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virk
somhed, der modtager individuel støtte: subvenciones diri
gidas a asociaciones y cooperativas de ganaderos para la finan
ciación de sistemas de control lechero, anualidad 2010.
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Retsgrundlag: proyecto de bases reguladoras de la convocatoria
de subvenciones dirigidas a asociaciones y cooperativas de gana
deros para la financiación de sistemas de control lechero, anua
lidad 2010.

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede
individuelle støttebeløb: Udgifterne til støtteordningen
forventes for 2010 at udgøre 20 500 EUR (tyve tusind og
fem hundrede euro) med et samlet lån til kooperativerne på
12 000 EUR (tolv tusind euro) og på 8 500 EUR (otte tusind
og fem hundrede euro) til foreningerne.

Maksimal støtteintensitet: Støtten må ikke overstige 50 % af
de støtteberettigede udgifter eller 12 000 EUR for kooperativer
og 8 500 EUR for foreninger.

Gennemførelsesdato: Fra offentliggørelsen af registreringsnum
meret på ansøgningen om fritagelse på webstedet for Kommis
sionens Generaldirektorat for Landbrug og Udvikling af Land
distrikter.

8.4.2010

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:
Excma. Diputación Provincial de Salamanca
C/ Felipe Espino, 1
37002 Salamanca
ESPAÑA
Websted:
http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2010/
ControlLechero.pdf
Andre oplysninger:
Denne støtte er forenelig med tilskud, støtte, ressourcer eller
indtægter af anden art til den støttede aktivitet, som tildeles
af en anden offentlig eller privat myndighed på nationalt plan
eller EU-plan eller af en international organisation, hvis den ikke
overstiger de støttelofter, der er fastsat i artikel 16, stk. 1, litra
b), i Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 (højst 70 %
af udgifterne til de gennemførte undersøgelser).
Støttemodtagerne skal opfylde alle betingelser i forordningens
artikel 16, stk. 1, litra b), ifølge hvilke der ikke kan ydes støtte
til rutinekontrol af mælkekvaliteten.

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed:
Indtil den 31. december 2010.

Målet med støtten:
Målet med støtten er at bidrage til at opretholde og forbedre
den genetiske kvalitet af husdyrbestanden i Salamancaprovinsen
gennem den kontrol af kvaliteten af mælk fra og den genetiske
kvalitet af kvæg-, fåre- og gedearter til mælkeproduktion, der
foretages af foreninger og kooperativer for husdyropdræt i Sala
mancaprovinsen.

Denne støtteordning falder ind under artikel 16, stk. 1, litra b), i
Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 af 15. december
2006 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på stats
støtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig
med produktion af landbrugsprodukter.

Som støtteberettiget betragtes, for så vidt angår både foreninger
og kooperativer for husdyropdræt, løbende udgifter, der har klar
og direkte tilknytning til den støttede aktivitet (ydelse af teknisk
bistand til gennemførelse af programmer for bestemmelse af
husdyrs genetiske kvalitet eller ydelse), og som vedrører:

— undersøgelser, der foretages af tredjemand, til bestemmelse
af husdyrs genetiske kvalitet og ydelse.

— indirekte skatter, som kan tilbagebetales eller modregnes,
betragtes ikke som støtteberettigede.

Berørt(e) sektor(er): Husdyrsektoren

Støtte nr.: XA 279/09
Medlemsstat: Frankrig
Region: Departementet Seine-Maritime
Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virk
somhed, der modtager individuel støtte: Aides à la réalisation
de diagnostics énergétiques «Planète» dans les exploitations agri
coles (Seine-Maritime)
Retsgrundlag:
Article L1511-2 du Code général des collectivités territoriales
Articles L3231-2 et 3232-1 du Code général des collectivités
territoriales
Délibération du Conseil général du 31 mars 2009 relatif à la
politique agricole départementale, période 2009-2012.
Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede
individuelle støttebeløb: 30 000 EUR om året.
Maksimal støtteintensitet: 100 % inden for et loft på
200 EUR.
Gennemførelsesdato: Fra den dato, hvor Kommissionens
Generaldirektorat for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
har offentliggjort registreringsnummeret for fritagelsesanmod
ningen på sin hjemmeside.
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Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed:
Perioden 2009-2012.
Målet med støtten:
Ordningen har til formål at give landbrugerne mulighed for at
gøre sig bekendt med fordelene og ulemperne ved deres drifts
system hvad angår det direkte eller indirekte energiforbrug.
Denne diagnose er en forudsætning for eventuelle investeringer
eller søgningen efter korrigerende foranstaltninger på bedriften.
Støtte ydes under iagttagelse af bestemmelserne i artikel 15 i
forordning (EF) nr. 1857/2006.
Berørt(e) sektor(er): Hele landbrugssektoren (smv'er)
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Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:
Monsieur le Président du Département de Seine-Maritime
Quai Jean Moulin
76101 Rouen Cedex 1
FRANCE
Websted:
http://www.seinemaritime.net/guidedesaides/medias/File/aide-ala-realisation-de-diagnostic-energetique-planete-dans-lesexploitations-agricoles-+-formulaire-t2.pdf
Andre oplysninger: —

