
Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη για τις κρατικές ενισχύσεις οι οποίες χορηγούνται βάσει του κανονισμού (ΕE) αριθ. 702/2014της
Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές

συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αριθμός ενίσχυσης

SA.41802 (2015/XA)

Κράτος μέλος

Κύπρος

Περιφέρεια

Cyprus

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Σχέδιο Ελέγχου Τρομώδους Νόσου Αιγοπροβάτων

Νομική βάση

1. Άρθρο 03.525.71 του Προϋπολογισμού– Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Εργαστηριακές
Αναλύσεις: ταχείες δοκιμές, δοκιμές διάκρισης, δοκιμές επιβεβαίωσης, γονοτυπικές αναλύσεις,
Κατασχέσεις/Αποζημιώσεις κτηνοτρόφων).
2. Άρθρο 03.610.00 του Προϋπολογισμού– Αποζημιώσεις κτηνοτρόφων για σφάγια.
3. Ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Κανονισμών στον Τομέα της Κτηνιατρικής Νόμος του 2004 (Ν 149(Ι)/2004)
[εφαρμογή Κανονισμού (ΕΚ)999/2001]
4. Νόμος που προνοεί για την Υγεία των Ζώων (Ν.109(Ι)2001):
«4.(1). Η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία και αρμοδιότητα να μεριμνά για-
(α) την εξυγίανση του ζωικού πληθυσμού της χώρας από ασθένειες των ζώων, με την εκπόνηση και εφαρμογή ειδικών
προγραμμάτων, 
(γ) την επιδημιολογική διερεύνηση του ζωικού πληθυσμού, για διαπίστωση ή μη της ύπαρξης μολυσματικών,
παρασιτικών ή άλλων ασθενειών των ζώων.»
5. Τα περί της Εφαρμογής Προγράμματος Εκτροφής Ανθεκτικών στην Τρομώδη Νόσο των Προβάτων για Σκοπούς
Ελέγχου και Εξάλειψης της Τρομώδους Νόσου, Διατάγματα του 2005 έως 2010 (Κ.Δ.Π. 545/2005, 160/2007,
44/2008, 307/2010).
6. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014 , για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών
ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική
αγορά κατ'' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 26.
Προϋπολογισμός

Συνολικός προϋπολογισμός: EUR 6,047 (σε εκατ.)

Ένταση

100 %

Διάρκεια

19.06.2015 - 31.12.2019

Στόχος

Ενισχύσεις για την καταπολέμηση ασθενειών των ζώων και επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών (άρθρο 26)

Κλάδοι της οικονομίας

Εκτροφή αιγοπροβάτων

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 1417 Λευκωσία



Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης 

http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/.

Λοιπές πληροφορίες

-


