
Zestawienie informacji przekazanych przez Państwa Członkowskie, dotyczących pomocy państwa
przyznanej na mocy rozporządzenia (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stoso-
wania 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 277/05)

Pomoc nr: XA 63/05

Państwo Członkowskie: Francja

Region: Provence — Alpes — Côte d'Azur (PACA)

Nazwa programu pomocy: Pomoc dla inwestycji w kapitał
rzeczowy służący ochronie środowiska

Podstawa prawna:
— Article 4 du règlement (CE) no 1/2004 de la Commission

européenne

— Articles L 1511-1 et suivants du code général des collecti-
vités territoriales

— Délibérations no 03-177 du 17/10/2003, no 03-250 du
5/12/2003 et no 04-44 du 24/06/2004 du Conseil régional
de la région PACA

Planowane w ramach programu roczne wydat-
ki: 400 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Pomoc przyjmie formę
dotacji według stawki od 20 % do 27,5 % kwoty kwalifikują-
cych się inwestycji po odliczeniu podatku, w zależności od
rodzaju beneficjentów i danych obszarów. Jej pułap wyniesie
7 700 EUR na beneficjenta

Data realizacji: Od chwili otrzymania potwierdzenia odbioru
przez Komisję Europejską

Czas trwania programu pomocy: Do dnia 31 grudnia
2006 r.

Cel pomocy: Środek ten stosowany jest w ramach art. 4 ust. 3
lit. b), c) i d) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23
grudnia 2003 r. Poprzez wspieranie inwestycji na rzecz wpro-
wadzania przyjaznych dla środowiska metod uprawy, program
ten odpowiada na potrzebę pogodzenia utrzymywania działal-
ności rolniczej przy jednoczesnej poprawie jakości i bezpie-
czeństwa żywności oraz ochronie zasobów naturalnych

Pozwoli on na sfinansowanie następujących inwestycji:

1) dla odpadów stałych:

— deszczownie ruchome do odzyskiwania folii plastikowej
i pokryć szklarniowych,

— ubijarka śmieci,

— urządzenia do likwidacji odpadów organicznych,

— rozdrabniacze kompostu.

2) dla odpadów płynnych:

— stacjonarne systemy rozsączania ścieków (do gruntu),

— sprzęt i inwestycje niezbędne do przetwarzania lub recy-
klingu odpadów płynnych.

3) dla zmian technik uprawy:

— urządzenia do niechemicznego odchwaszczania,

— opryskiwacze nowej generacji z pojemnikiem na wodę
do płukania i regulacją natężenia przepływu,

— dezynfekcja gleby parą wodną,

— urządzenia do odzyskiwania pestycydów i herbicydów z
dna pojemnika opryskiwacza,

— płyty do odzyskiwania środków ochrony roślin,

— zwiększona kontrola bezpieczeństwa składowania,

— dostarczanie energii elektrycznej do oddalonych
budynków z baterii gromadzących energię słoneczną i
wiatrową.

4) dla budynków inwentarskich:

— rozrzutnik kompostu,

— zbiorniki na nawóz płynny

Sektory gospodarki: Wszystkie przedsiębiorstwa podlegające
opodatkowaniu VAT, sektory produkcji, w których kierownik
gospodarstwa jest przede wszystkim rolnikiem, posiadającym
rolnicze ubezpieczenie społeczne (Mutualité sociale agricole
MSA) i ubezpieczenie zdrowotne dla rolników (l'assurance
maladie des exploitants agricoles AMEXA)

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Monsieur le Président du Conseil général de la PACA
Hôtel de région
27, place Jules Guesde
FR-13481 Marseille Cedex 20

Adres internetowy: www.cr-paca.fr

Pomoc nr: XA 23/05

Państwo Członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: Cheshire (wraz z hrabstwem Cheshire i gminami
Halton i Warrington)

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Program odbudowy obszarów
wiejskich w Cheshire — inicjatywa dotacji P&M (zmieniona)

Podstawa prawna: Section 5 of the Regional Development
Agencies Act 1998

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmioto-
wi: Łączny przydział funduszy dla programu przez cały okres
jego trwania wynosi 190 000 GBP. Kwota ta jest podzielona w
następujący sposób:

Rok 1 2005/6 — 70 000 GBP

Rok 2 2006/7 — 70 000 GBP

Rok 3 (od 1 kwietnia do 30 czerwca 2007 r.) — 50 000 GBP

10.11.2005C 277/4 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensyw-
ność pomocy wyniesie 40 %, przy czym poszczególne dotacje
nie mogą przekroczyć pułapu 62 500 GBP

Data realizacji: 25 kwietnia 2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Program będzie otwarty dla nowych wniosko-
dawców do 31 grudnia 2006 r., ale płatności (dokonywane
wyłącznie po ukończeniu prac) będą realizowane do 30
czerwca 2007 r.

Cel pomocy: Celem programu jest wsparcie długotermino-
wego rozwoju gospodarki wiejskiej w Cheshire. Cel ten
zostanie osiągnięty poprzez wsparcie przedsiębiorstw rolni-
czych w zwiększaniu konkurencyjności i efektywności gospo-
darczej, dostosowaniu działalności do oczekiwań konsumentów
oraz podnoszeniu wartości produkcji.

Pomoc będzie wypłacana zgodnie z art. 7 rozporządzenia
Komisji (WE) 1/2004. Kwalifikujące się koszty to a) koszty
związane z budową, nabywaniem lub ulepszaniem nierucho-
mości, b) koszty zakupu nowego lub używanego sprzętu oraz
c) koszty ogólne, takie jak honoraria architektów, inżynierów i
doradców, studia wykonalności, nabywanie patentów i licencji
(do 12 % wydatków określonych w lit. a) i b) powyżej)

Sektor(-y) gospodarki: Program przewiduje dotacje wyłącznie
na działania związane z przetwarzaniem i wprowadzaniem do
obrotu, jest jednak otwarty dla wszystkich typów produktów
wymienionych w załączniku I za wyjątkiem produktów
leśnictwa, rybołówstwa i cukrownictwa. Program nie obejmuje
również pomocy na wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu
produktów imitujących lub zastępujących mleko i produkty
mleczne

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Cheshire Rural Recovery
(Program Odbudowy Obszarów Wiejskich w Cheshire)
Philip Leverhulme Centre
Reaseheath College
UK-Nantwich
CW5 6DF

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

Należy otworzyć link „Cheshire Rural Recovery Programme —
P& M Grant Initiative”. Można również wejść bezpośrednio na
stronę www.defra.gov.uk/farm/state-aid/setup/schemes/
cheshire-pandm.pdf.

Dalsze informacje: Program został początkowo ustanowiony
zgodnie z rozporządzeniem 1/2004 jako pomoc o numerze
XA 34/2004. Niniejszy dokument wprowadza zmianę do
programu XA 34/2004 polegającą na uznaniu kosztów związa-
nych z budową, nabywaniem lub ulepszaniem nieruchomości
oraz kosztów ogólnych jako kosztów kwalifikujących się.
Zmieniony program zastępuje pomoc XA 34/2004, a budżet
XA 34/2004 zostaje przeniesiony do tego programu

Pomoc nr: XA 34/05

Państwo Członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: Irlandia Północna

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Wsparcie finansowe programu
dla młodych rolników w Irlandii Północnej (znany również jako
program dla nowych podmiotów)

Podstawa prawna: Financial Assistance for Young Farmers
Scheme Order (Northern Ireland) 2005.

Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Rok 1 2 3 4 5 6 7 8

Uczestnicy programu 100 200 300 0 0 0 0 0

Ogółem 100 300 600 600 600 500 400 300

Średnia dopłata do odsetek GBP 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800

Budżet GBP 680 000 2 040 000 4 080 000 4 080 000 4 080 000 3 400 000 2 720 000 2 040 000

Maksymalna intensywność pomocy: Program uprawnia do
dotacji na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych przez
młodych rolników. Maksymalna kwota dostępnej pomocy
wynosi 17 000 GBP na okres 5 lat. Stopa procentowa upraw-
niająca do dotacji jest określona na 3,5 % powyżej podsta-
wowej stopy procentowej ustalonej przez Bank Anglii (w przy-
bliżeniu 2,5 % powyżej podstawowej stopy procentowej stoso-
wanej przez lokalne instytucje udzielające pożyczki). Wniosko-
dawcy, którzy otrzymują pożyczki ponad ten poziom mają
obowiązek zapłacenia nadwyżkowych odsetek

Data realizacji: Program zostanie otwarty dla nowych wnio-
skodawców dnia 6 czerwca 2005 r.

Czas trwania programu lub przyznanej pomocy indywi-
dualnej: Program trwa trzy lata od czerwca 2005 r. do 31
maja 2008 r. Maksymalny czas trwania dotowanej spłaty
odsetek wynosi 5 lat, w związku z czym ostateczna wypłata

nastąpi najpóźniej dnia 31 maja 2013 r. Nie ma ograniczeń
dotyczących kwoty pożyczki ani terminu jej spłaty, ale
program zakończy się dnia 31 maja 2008 r. jeżeli wszystkie
dostępne fundusze zostaną rozdysponowane. Biorąc pod
uwagę, że rozporządzenie 1/2004 przewiduje tylko wyłączenie
w odniesieniu do programów pomocy do dnia 30 czerwca
2007 r. należy szukać innych źródeł pomocy państwa na
pozostały czas trwania programu przed upływem tej daty

Cel pomocy: Rozwój sektorowy. Zgodnie z art. 8 rozporzą-
dzenia 1/2004 pomoc polegać będzie na przyznaniu dotacji na
spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych przez rolników w
wieku poniżej 40 roku życia zakładających gospodarstwo po
raz pierwszy. Dodatkowe promowanie inwestowania w
rolnictwo da początek nowym rodzajom działalności i zapewni
wartość dodaną gospodarstwom w Irlandii Północnej

10.11.2005 C 277/5Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Sektor(-y) gospodarki: Program skierowany jest do młodych
rolników, którzy zajmują się głównie produkcją, choć prze-
twórstwo i wprowadzanie do obrotu może stanowić część ich
działalności. Program ma zastosowanie do wszystkich rodzajów
produkcji

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Department of Agriculture and Rural Development
Dundonald House
Upper Newtownards Road
UK-Belfast
BT4 3SB

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

Kliknij: „Wsparcie finansowe programu dla młodych rolników
w Irlandii Północnej”. Można również wejść bezpośrednio na
stronę: www.defra.gov.uk/farm/state-aid/setup/schemes/finan-
cialassist-farmersni.pdf.

Pomoc nr: XA 43/05

Państwo Członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: Kent Downs Area of Outstanding Natural Beauty
(obszar o wyjątkowych walorach przyrodniczych)

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: The Kent Downs Rural Advice
Service (doradztwo rolne)

Podstawa prawna: Sections 84 and 85 of The Countryside
and Rights of Way Act 2000

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 1
września 2005 r. — 31 lipca 2006 r.: 15 000 GBP

Maksymalna intensywność pomocy: Płatności w wysokości
100 % będą dokonywane tylko przez jeden rok, istnieje jednak
możliwość przedłużenia okresu dokonywania płatności w
wyniku nieprzewidzianych okoliczności. Dokonywanie
płatności nie będzie jednak trwało dłużej niż do dnia 30
września 2006 r. i nie spowoduje wzrostu wydatków

Data realizacji: 1 września 2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Program zostanie zamknięty dla nowych
wnioskodawców dnia 31 lipca. Pomoc będzie wypłacana do
dnia 30 września 2006 r.

Cel pomocy: Rozwój sektorowy

Celem pomocy jest udzielenie właściwych wskazówek dla prze-
prowadzenia zmian, które służą większemu zróżnicowaniu
działalności, są możliwe do wykonania z finansowego punktu
widzenia, bezpieczne dla środowiska i możliwe do przyjęcia w
kontekście planowania. Pomoc jest realizowana zgodnie z art.
14 rozporządzenia nr 1/2004. Kosztami kwalifikowanymi są
koszty usług doradczych

Sektor(-y) gospodarki: Rolnicy i wiejskie przedsiębiorstwa
rolne zdefiniowane są jako przedsiębiorstwa prowadzące nastę-
pujące rodzaje działalności: dające się połączyć uprawy, uprawa
warzyw polowych, różnych odmian sałat, roślin ozdobnych (w

tym materiału szkółkarskiego, kwiatów i cebulek), nasion traw i
darni, hodowla bydła, owiec, trzody chlewnej, produkty
mleczarskie, drób i jaja, agroturystyka, wynajem pokoi w
gospodarstwach, utrzymanie koni i stajni jeździeckich oraz
inne atrakcje agroturystyczne

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Kent County Council
Invicta House
County Hall
Maidstone
UK-Kent ME 14 1XX

Program jest wdrażany przez:

The Kent Downs Rural Advice Service (KDAS)
Kent Downs Unit
West Barn
Penstock Hall Farm
Canterbury Road
East Brabourne
Ashford
UK-Kent TN25 5LL

Adres internetowy:

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

Należy kliknąć na „The Kent Downs Rural Advice Service”.
Można również wejść bezpośrednio na stronę: www.defra.-
gov.uk/farm/state-aid/setup/schemes (the Kent Downs Rural
Advice Service)

Inne informacje: Program będzie dostępny dla wszystkich
przedsiębiorstw sektora rolnego, a nie tylko dla rolników.
Pomoc na działalności pozarolnicze będzie wypłacana zgodnie
z rozporządzeniem Komisji nr 69/2001 dotyczącym pomocy
de minimis. Pomoc będzie udostępniona w celu zróżnicowania
działalności i zapewnienia przekształcenia działalności rolniczej
w pozarolniczą.

Beneficjenci nie mają możliwości wyboru dostawcy usług.
Dostawcą usług będzie The Kent Downs Rural Advice Service
(KDAS), który zapewni doradców wybranych w drodze prze-
targu.

Pomoc nr: XA 44/05

Państwo Członkowskie: Francja

Nazwa programu pomocy: Pomoc na wsparcie techniczne
dla projektów w sektorach hodowli bydła i owiec przeznaczo-
nych do uboju

Podstawa prawna: Code rural, partie législative: articles L
621-1 à 621-11

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la
pêche et de la ruralité du 25 mai 2005

Planowane w ramach programu roczne wydatki: Budżet
pomocy przewidziany na 2005 r. wynosi 1 500 000 EUR

Pod warunkiem istnienia środków budżetowych budżet
zostanie wznowiony na kolejne dwa lata, a w miarę potrzeb na
dłuższy okres, wynoszący maksymalnie 5 lat
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Maksymalna intensywność pomocy: Do 40 % kosztów
kwalifikujących się, maksymalnie do następujących pułapów:

— 100 000 EUR na beneficjenta w okresie trzech lat,

— 100 000 EUR na program realizowany przez organizację
producentów, lub 150 000 EUR na organizację produ-
centów, jeżeli program realizowany jest przez kilka organi-
zacji producentów

Data realizacji: Program pomocy będzie realizowany od dnia
otrzymania potwierdzenia odbioru środka przez Komisję, z
zastrzeżeniem uruchomienia odpowiednich środków oraz
publikacji na stronie internetowej OFIVAL

Czas trwania programu pomocy: Trzy lata, z zastrzeżeniem
uruchomienia odpowiednich środków, z możliwością przedł-
użenia do pięciu lat

Cel pomocy: Niniejszy program pomocy jest objęty art. 13 i
14 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia
2003 r.

Jego dwa główne cele to:

— rozpoznanie i określenie rynków dla produktów wysokiej
jakości na rynkach zbytu o dużym potencjale,

— wzmocnienie uzgodnień kontraktowych pomiędzy hodow-
cami i operatorami w sektorze hodowli bydła i owiec, w
tym ubojniami, w celu poprawy wartości mięsa oraz dosto-
sowania się do zmieniającego się popytu,

— zapewnianie wsparcia technicznego potrzebnego do dosto-
sowania produkcji do rozpoznanego popytu.

Pomoc pozwoli na finansowanie kosztów wsparcia technicz-
nego i doradztwa (badania, koszty wdrażania i monitorowania
projektów), zapewniając właściwą realizację projektów sektoro-
wych w odpowiedzi na powyższe cele, finansowanie kosztów
kontroli i audytu jakości, jak również działań promocyjnych,
komunikacyjnych, badań rynku i sondaży

Sektory gospodarki: Hodowla bydła i owiec przeznaczonych
do uboju

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Office
national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de
l'aviculture (OFIVAL), adres siedziby: 80, avenue des terroirs de
France — FR-75607 Paris Cedex 12

Adres internetowy: www.legifrance.gouv.fr

rubryka „droit français” „les autres textes législatifs”, szukać pod
„JO no 124 du 29 mai 2005 texte no 72”

www.ofival.fr

Pomoc nr: XA 46/05

Państwo Członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: Północno-zachodnia Anglia

Nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidual-
ną: Homebred Limited

Podstawa prawna: Section 5 of the Regional Development
Agencies Act 1998.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
1 sierpnia 2005 r. — 31 marca 2006 r.: 20 000 GBP

1 kwietnia 2006 r. — 31 lipca 2006 r.: 45 000 GBP

Maksymalna intensywność pomocy: Płatności w wysokości
100 % będą dokonywane tylko przez jeden rok, istnieje jednak
możliwość przedłużenia okresu dokonywania płatności w
wyniku nieprzewidzianych okoliczności. Okres ten nie będzie
jednak trwał dłużej niż do marca 2007 r. i nie spowoduje
wzrostu wydatków

Data realizacji: Pierwsza wypłata zostanie dokonana po dniu
1 sierpnia 2005 r. (Uwaga: patrz maksymalna intensywność
pomocy)

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Do dnia 30 czerwca 2006 r.

Cel pomocy: Rozwój sektorowy i regionalny

Northwest Regional Development Agency (Północno-zachodnia
Agencja Rozwoju Regionalnego) zapewnia finansowanie mające
na celu stworzenie regionalnej spółdzielni wprowadzającej na
rynek mięso czerwone. Inicjatywa ta powinna przynieść dodat-
kowy wzrost wartości i możliwości poprzez sprawniejszy
łańcuch dostaw łączący w bardziej efektywny sposób produkcję
hodowlaną z rynkiem, co w przyszłości powinno zapewnić
większą równowagę

Pomoc obejmuje

— Pomoc na szkolenie grup producentów, zgodnie z art. 10
rozporządzenia 1/2004. Koszty kwalifikowane obejmują
koszty administracyjne oraz opłaty prawne i administra-
cyjne.

Sektor(-y) gospodarki: Wytwarzanie i wprowadzanie do
obrotu mięsa czerwonego

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Northwest Regional Development Agency
Renaissance House
Centre Park
UK-Warrington
WA1 1HA

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

Należy kliknąć na „Homebred Programme”. Można również
wejść bezpośrednio na stronę www.defra.gov.uk/farm/state-aid/
setup/schemes/(Homebred Programme.pdf)

Pomoc nr: XA 49/05

Państwo Członkowskie: Grecja

Region: Wszystkie regiony kraju

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Plany inwestycyjne dotyczące
produkcji i przetwarzania produktów rolnych są określone w
klauzulach Ustawy 3299/2004 „Bodźce dla inwestycji prywat-
nych w celu rozwoju gospodarczego i regionalnego zbliżenia”

Podstawa prawna: α) Νόµος 3299/2004 „Κίνητρα Ιδιωτικών
επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή
Σύγκλιση” και β) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικο-
νοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
24935/30.6.2005 (υπό δηµοσίευση)
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Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmioto-
wi: Roczna kwota środków budżetowych (zobowiązań): 150
mln EUR

Szacowana roczna strata podatkowa: 20 mln EUR (nieopodat-
kowana rezerwa może zostać zaplanowana w ciągu dziesięciu
lat od zmaterializowania inwestycji)

Maksymalna intensywność pomocy: Zgodnie z limitami
określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1/2004 (Art. 4 i 7)

Data realizacji: Po publikacji Wspólnej Decyzji Ministerstw w
Monitorze Rządowym.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Czas trwania programu pomocy: do
31.12.2006

Cel pomocy: Pomoc przyznawana jest na podstawie Art. 4
(Inwestycje w gospodarstwach rolnych) i Art. 7 (Inwestycje w
zakresie przetwórstwa i obrotu) rozporządzenia (WE)
nr 1/2004.

Kwalifikowane wydatki obejmują: (a) budowę, zakup i ulep-
szenie nieruchomości, (b) zakup lub zakup w formie leasingu
wyposażenia nie przekraczający wartości rynkowej majątku (c)
inne wydatki, które składają się na elementy amortyzacji
własności (wydatki dotyczące wprowadzenia, opracowania,
transferu technologii, uzyskiwanie patentów i pozwoleń na
eksploatację, badania związane z planem inwestycyjnym oraz
wynagrodzenia dla architektów, inżynierów i doradców) do
8 % ogółu kosztu planu inwestycyjnego

Sektory gospodarki: Program pomocy dotyczy produkcji i
przetwarzania produktów rolnych pochodzenia zwierzęcego i
roślinnego pod warunkiem, że są one zgodne z Prawem
Cywilnym, a zwłaszcza z ograniczeniami w ramach Wspólnej
Organizacji Rynku

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (Ministerstwo Gospodarki
i Finansów)
Νίκης 5,
ΤΚ EL-10180, Αθηνα

Υπουργείο Ανάπτυξης (Ministerstwo Rozwoju)
Μεσογείων 119
ΤΚ EL-10192, Αθηνα

Adresy dyrekcji ds. planowania i rozwoju 13 regionów kraju

Adres internetowy:
http://www.mnec.gr/anaptyksiakos_nomos_3299_2004_mai-
n.aspx

Inne informacje: Wspólna decyzja Ministrów Gospodarki i
Finansów oraz Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej 24935/
30.7.2005 będzie dostępna na stronie internetowej po jej
publikacji w Monitorze Rządowym, czyli od chwili jej wejścia
w życie

Pomoc nr: XA 53/05

Państwo Członkowskie: Francja

Region: Pikardia

Nazwa programu pomocy: Pomoc na działania inwestycyjne
dotyczące różnorodności rolnej

Podstawa prawna:
— Article 4 du règlement (CE) no 1/2004 du 23 décembre

2003 de la Commission

— Article L. 1511-1 et L. 1511-2 du code général des collecti-
vités territoriales

— Délibération no ECO 103-2 de la commission permanente
du conseil régional du 29 octobre 2004

Planowane roczne wydatki: 300 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:
— 25 % w przypadku ogólnym

— 35 % dla rolników prowadzących działalność przez okres
krótszy niż 5 lat.

Pułap inwestycji kwalifikowanych: 40 000 EUR na projekt,
czyli pułap pomocy wynoszący 10 000 EUR w przypadku
ogólnym oraz 14 000 EUR dla rolników prowadzących
działalność przez okres krótszy niż 5 lat.

Te stawki mogą osiągnąć, jeśli stosowne, 40 % i pułapy inwes-
tycji kwalifikowanych mogą być pomnożone przez dwa, jeśli
zostaną uzgodnione z innymi jednostkami administracyjnymi
(departamenty, zrzeszenia gminne, gminy) w celu wsparcia
projektów na szczególnych obszarach geograficznych (np.
gospodarstwa rolne w pobliżu obszarów miejskich).

W przypadku zrzeszeń, do których należy kilku farmerów,
pułapy inwestycji kwalifikowanych, a zatem pułapy pomocy
odpowiadające podanym stawkom maksymalnym, można
pomnożyć przez dwa

Data realizacji: Od chwili otrzymania potwierdzenia odbioru
przez Komisję Europejską

Czas trwania programu pomocy: Nieograniczony z
zastrzeżeniem dotacji budżetowych

Cel pomocy: Wsparcie w regionie Pikardii rozwoju warsz-
tatów zajmujących się dywersyfikacją działalności produkcyjnej,
które będą tworzyć wartość dodaną dla gospodarstw.

Sektory gospodarki: Wszystkie sektory produkcji, przetwa-
rzania oraz wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

Pomoc ta będzie dotyczyć wszystkich gospodarstw rolnych
pragnących realizować inwestycje związane z projektami
dywersyfikacji w przetwórstwie i wprowadzaniu do obrotu
produktów rolnych, rozwoju usług dla ludności i jednostek
administracyjnych, przyjmowania w gospodarstwie, rozpo-
częcia lub rozwoju nowych produkcji lub rozwoju działalności
w zakresie jeździectwa konnego

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Conseil régional de Picardie
11, mail Albert 1er

BP 2616
FR-80026 Amiens Cedex 1

Adres internetowy:
http://www.picardie.fr/fr/page.cfm?pageref=guidedesaidesagri
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Pomoc nr: XA 54/05

Państwo Członkowskie: Francja

Region: Limousin

Nazwa programu pomocy: Pomoc na utrzymanie certyfikacji
„rolnictwo ekologiczne”

Podstawa prawna:
— Article 13 du règlement (CE) no 1/2004 du 23 décembre

2003 de la Commission

— Articles L. 1511-1 et L. 1511-2 du code général des collec-
tivités territoriales

— Décision du Conseil régional du Limousin du 23 juin 2005

Planowane w ramach programu roczne wydat-
ki: 85 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Inwestycje niemate-
rialne. Rada regionalna pokryje część kosztów certyfikacji, w
ramach dotacji w wysokości 80 % kosztów jednostkowych (z
wyłączeniem podatku) certyfikacji w wysokości od 200 do
800 EUR w odniesieniu do 2005 r.

Data realizacji: Od chwili otrzymania potwierdzenia odbioru
przez Komisję Europejską

Czas trwania programu pomocy: Do dnia 31 grudnia
2005 r.

Cel pomocy: Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 stawia
wymóg poddawania kontroli oraz certyfikowania wszystkich
operatorów sektora rolnictwa ekologicznego przez jednostki
certyfikujące upoważnione przez Ministerstwo Rolnictwa
począwszy od normy (EN 45011). Celem tej pomocy jest
wsparcie rozwoju rolnictwa ekologicznego przez pokrycie
kosztów certyfikacji gospodarstw

Sektor(-y) gospodarki: Każdy rolnik nastawiony na produkcję
ekologiczną, której główne gospodarstwo znajduje się w
Limousin, który zgłosił swoją działalność (1) jako „rolnictwo
ekologiczne” lub „przekształcenie” w 2005 r. oraz który nie jest
beneficjentem pomocy na przekształcenie (CTE-CAB (2) lub
CAD-CAB (3) do dnia 1 lipca 2005 r. lub którego skumulowana
kwota pomocy CTE lub CDE/ CAB (w okresie 5 lat) (4) oraz
pomocy na certyfikację jest mniejsza niż 15 000 EUR

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Monsieur le Président du Conseil Régional du Limousin.
27 boulevard de la Corderie
FR-87031 Limoges cedex

Adres internetowy:

http://www.cr-limousin.fr — rubryka „guide des aides” (prze-
wodnik po pomocach)

(1) Zgłoszenie działalności ekologicznej przy Agence Bio jest obowiąz-
kowe.

(2) Umowa terytorialna dotycząca gospodarstw/CTE, Przekształcenie na
Rolnictwo Ekologiczne/CAB (fr.: Contrat Territorial d'Exploitation /
CTE, Conversion Agriculture Biologique/CAB)

(3) Umowa dotycząca rolnictwa zrównoważonego/CAD (fr.:Contrat
Agriculture Durable /CAD)

(4) Kwota ta będzie weryfikowana na podstawie kopii umowy CTE/
CAD/CAB.

Pomoc nr: XA 56/05

Państwo Członkowskie: Republika Federalna Niemiec

Region: Bawaria

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Przedsiębiorstwo Florapharm
Pflanzliche Naturprodukte GmbH, DE-96110 Scheßlitz

Podstawa prawna: Richtlinie zur Durchführung der bayeri-
schen regionalen Förderungsprogramme für die gewerbliche
Wirtschaft (veröffentlicht im Allgemeinen Ministerialblatt
AllMBl. 2002 S. 168; Beihilfe Nr. XS 29/02)

Im Rahmen des Programms können Investitionen von KMU
branchenunabhängig und ohne Beschränkung auf bestimmte
Produkte gefördert werden. Zweck dieser Beihilferegelungen ist
die Stärkung der Wettbewerbs- und Anpassungsfähigkeit der
Wirtschaft und die Schaffung bzw. Sicherung von Arbeits-
plätzen insbesondere in strukturschwachen und ländlichen
Räumen. Gefördert werden Investitionen von förderungswür-
digen Unternehmen der Industrie, des Handwerks, des Handels,
des Fremdenverkehrsgewerbes und des sonstigen Dienstleis-
tungsgewerbes.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmioto-
wi: 330 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Wysokość dotacji w
ramach pomocy: 14,96 %

Data realizacji: przewidziana data: 1 września 2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Przewidywany termin wypłaty dotacji: koniec
2005 r.

Cel pomocy: Wspieranie inwestycji w rozumieniu rozporzą-
dzenia 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. Pomoc przeznaczona będzie na realizację prac
mających na celu rozbudowę przedsiębiorstwa (budowa maga-
zynów i hal produkcyjnych oraz zakup nowych maszyn i
urządzeń). Program pomocy zapewni utrzymanie 38 stałych
miejsc pracy oraz utworzenie dodatkowych 19 stałych miejsc
pracy, z czego 10 dla odbywających naukę zawodu

Sektory gospodarki: Przetwarzanie i obrót; produkcja herbaty

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regierung von Oberfranken
Ludwigstraße 20
DE-95444 Bayreuth

Adres internetowy: Po zapadnięciu decyzji o przyznaniu
dotacji, kryteria i warunki przyznania pomocy można znaleźć
na stronie: www.regierung.oberfranken.bayern.de\brf
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Pomoc nr: XA 58/05

Państwo Członkowskie:: Włochy

Region: Veneto

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Roczny plan szkoleń na 2005 r.
działalność szkoleniowa w sektorze pierwszym. Decyzja nr
1101 Giunta della Regione Veneto z dnia 18.3.2005 r.

Podstawa prawna: L. 845/1978 „Legge quadro in materia di
formazione professionale”

L.R. n. 10 del 30.1.1990. „Ordinamento del sistema della
formazione professionale e organizzazione delle politiche regio-
nali del lavoro”

Planowane w ramach programu wydatki roczne: Plano-
wane w ramach programu pomocy wydatki wynoszą
2 000 000 EUR; do przekazania instytucjom szkoleniowym,
zatwierdzonym przez Departament ds. szkoleń regionu veneto
(Direzione Formazione della Regione Veneto), na prowadzenie
działalności szkoleniowej w sektorze pierwszym.

Jako kwalifikujące się do programu pomocy uznaje się szko-
lenia prowadzone w miejscu pracy, z przeznaczeniem dla osób
zatrudnionych w sektorach określonych w decyzji.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 1/2004
potwierdza się, że rzeczywiste dostępne środki budżetu regio-
nalnego przeznaczone na realizację inicjatywy są następujące:

Rozdział 72040 — pomoc kapitałowa w wysokości
2 000 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Pomoc jest przyzna-
wana na podstawie kryterium, jakim jest wysokość kosztów za
godzinę szkolenia,wynosząca obecnie 110,00 EUR

Data realizacji: Pomoc będzie mogła być przyznana po usta-
nowieniu programu dekretem Dirigente Regionale i opubliko-
waniu w Dzienniku Urzędowym regionu Veneto (Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto).

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Program pomocy zostaje zamknięty wraz z
wypłaceniem salda każdej instytucji szkoleniowej, po weryfi-
kacji i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

Cel pomocy: Każdego roku region Veneto przyznaje środki na
realizację działań związanych z ustawicznym kształceniem
zawodowym, przeznaczone na pomoc rolnikom, ich pomoc-
nikom, pracownikom technicznym i innym specjalistom w
sektorze rolnictwa (Ustawa regionalna nr 32 z 9.8.2003) w
celu:

— promowania kultury przedsiębiorczości,

— podwyższania kwalifikacji pracowników sektora rolnego,

— wspierania rozwoju wiedzy w dziedzinie innowacji techno-
logicznych.

Decyzja Giunta regionale nr 1101/2005 odnosi się do art. 14
rozporządzenia (WE) nr 1/2004. Koszty kwalifikowane podle-
gające programowi pomocy obejmują w szczególności koszty
związane z organizacją programów szkoleniowych.

Sektory gospodarki: Program ma zastosowanie do szkoleń
zawodowych dla osób kwalifikujących się do edukacji i szko-
lenia zawodowego zgodnie z Ustawa 53/2003

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Regione Veneto
Segreteria Formazione e Lavoro
Direzione regionale Formazione
Via G. Allegri n. 29
IT-30174 Mestre — Venezia (Italia)

Adres internetowy:
www.regione.veneto.it /servizi alla persona/formazione e
lavoro/formazione continua e permanente

Inne informacje: Informacje można uzyskać pod nastę-
pującym numerem telefonu:

Direzione Formazione
tel. (39-41) 279 50 30 — 50 29
faks (39-41) 279 50 85
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