
Zestawienie informacji przekazanych przez Państwa Członkowskie, dotyczących pomocy państwa
przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia 2003 r. w
sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do
pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z

produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi

(2005/C 162/03)

Pomoc nr: XA 13/05

Państwo Członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: Anglia

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Cross Compliance Advice
Programme — Practical Advice for Land Managers (England)

Podstawa prawna: Program jest fakultatywny. Rozdział 1
ustawy rolnej z 1986 r. (the Agriculture Act) stanowi podstawę
prawną dla zapewnienia rządowego doradztwa w związku z
dowolną działalnością rolniczą.

Planowane w ramach programu wydatki: Łączna wartość
wynosi 2 007 052,23 GBP przez trzy lata trwania programu.
Finansowanie pochodzi z budżetów na 4 wskazane poniżej lata
budżetowe:

2004/2005: 431 998,23 GBP

2005/2006: 657 929,00 GBP

2006/2007: 538 305,00 GBP

2007/2008: 378 820,00 GBP

Maksymalna intensywność pomocy: Intensywność pomocy
wynosi 100 %.

Data realizacji: Rolnicy mogą zgłaszać się od 4 kwietnia
2005 r. Pierwsze spotkania odbędą się po tym terminie.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Program będzie otwarty dla nowych uczest-
ników przez cały czas trwania. Działania finansowane w
ramach programu będą prowadzone od dnia 4 kwietnia 2005 r.
do dnia 30 czerwca 2007 r.

Cel pomocy: Rozwój sektorowy. Program przeznaczony jest
dla czynnie działających rolników i innych zainteresowanych
przedsiębiorstw. Celem programu, obejmującego warsztaty w
gospodarstwach rolnych, zwiedzanie gospodarstw, linię telefo-
niczną udzielającą pomocy oraz stronę internetową, jest dostar-
czenie rolnikom i innym podmiotom zarządzającym gruntami
jasnych i ukierunkowanych wskazówek na temat ustawowych
wymogów dotyczących zarządzania (Statutory Management
Requirements — SMR) oraz wymogów dobrych warunków
rolnych i ochrony środowiska (Good Agricultural and Environ-
mental Condition — GAEC) oraz ich znaczenia dla zarządzania
gospodarstwami rolnymi. W ten sposób program podniesie
poziom profesjonalizmu w sektorze.

Pomoc będzie wypłacana zgodnie z art. 14 rozporządzenia
1/2004, a kwalifikujące się koszty będą stanowić koszty organi-
zacji i realizacji programów szkoleniowych oraz usług dorad-
czych.

Sektor(-y) gospodarki: Program ma zastosowanie wyłącznie
do przedsiębiorstw zajmujących się produkcją rolną. Program
jest otwarty dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją
każdego typu produktów rolnych.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Department for Environment, Food & Rural Affairs (Depar-
tament ds. Środowiska, Żywności i Spraw Wsi)
Farm Advice Unit
Rural Development Service
Area 4A, Ergon House
Horseferry Road
Londyn
Zjednoczone Królestwo
SW1P 2AL

Adres internetowy:

http://www.defra.gov.uk/farm/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Należy otworzyć link „Cross Compliance Advice Programme —
Practical Advice for Land Managers”.

Można również wejść bezpośrednio na stronę:

www.defra.gov.uk/farm/state-aid/setup/schemes/cross-complian-
ce.pdf.

Dalsze informacje: Program będzie dostępny dla wszystkich
przedsiębiorstw wiejskich, nie tylko przedsiębiorstw rolniczych.
Pomoc dla przedsiębiorstw pozarolniczych będzie wypłacana z
uwzględnieniem rozporządzenia Komisji nr 69/2001 na temat
pomocy de minimis.

Beneficjenci nie mają możliwości wyboru dostawcy usług.
Usługi będą świadczone przez wybrane w drodze przetargu
przedsiębiorstwo Momenta.

Pomoc nr: XA 14/05

Państwo Członkowskie: Łotwa

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Program pomocy na rzecz
redukcji ryzyka w niektórych gałęziach przemysłu rolnego
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Podstawa prawna: Ministru kabineta 2005. gada 25. janvāra
noteikumi Nr. 70 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimnie-
cībai 2005. gadā un tā piešķiršanas kārtība” 10. pielikums

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmioto-
wi: Łączne wydatki na program pomocy w 2005 r. wynoszą
506 250 LVL (720 329 EUR)

Maksymalna intensywność pomocy: Pomoc przyznawana
jest na pokrycie kosztów składek ubezpieczeniowych przezna-
czanych na ubezpieczenie upraw i zwierząt gospodarskich.
Pomoc przyznawana jest na poziomie 50 % stosownie do
umów uzgodnionych między towarzystwami ubezpieczenio-
wymi a posiadaczami ubezpieczeń, jednakże nie przekracza
kwoty 25 LVL na jednostkę (hektar lub jedno zwierzę), 50 LVL
w przypadku ziemniaków i warzyw oraz 150 LVL w przy-
padku drzew i krzewów owocowych.

Data realizacji: 1 grudnia 2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: 30 grudnia 2005 r.

Cel pomocy: Celem pomocy jest redukcja ryzyka produkcyj-
nego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt poprzez
częściowe rekompensowanie strat ponoszonych przez
rolników.

Sektory gospodarki: Pomoc przeznaczona jest dla małych i
średnich przedsiębiorstw rolnych.

Pomoc przeznaczona jest na gałęzie przemysłu zajmujące się
uprawą roślin i hodowlą zwierząt.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Rīga, LV — 1981, Łotwa

Adres internetowy:
www.zm.gov.lv

http://www.zm.gov.lv/data/n0195_5p12.doc
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