
ZAŁĄCZNIIK VIII

Rozwój obszarów wiejskich (określony w artykule 34 Protokołu)

SEKCJA I

TYMCZASOWE DODATKOWE ŚRODKI W ZAKRESIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH DLA
BUŁGARII I RUMUNII

A. Wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych w trakcie restrukturyzacji

1) Wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych w trakcie restrukturyzacji służy osiągnięciu następujących
celów:

a) zmniejszeniu problemów związanych z przekształceniami obszarów wiejskich wynikających z faktu,
iż sektor rolniczy oraz gospodarka wiejska Bułgarii i Rumunii wystawione są na konkurencję
w ramach jednolitego rynku;

b) ułatwienia i zachęcania do restrukturyzacji gospodarstw, które nie są jeszcze trwale konkurencyjne.

Dla celów niniejszego załącznika pojęcie „gospodarstw niskotowarowych” oznacza gospodarstwa
produkujące głównie na własne potrzeby ale również sprzedające część swojej produkcji.

2) Warunkiem uzyskania wsparcia jest przedstawienie przez rolnika biznes planu, który:

a) wykazuje przyszłą trwałą konkurencyjność gospodarstwa;

b) zawiera szczegółowy opis wymaganych inwestycji;

c) zawiera określenie celów pośrednich i końcowych.

3) Zgodność z biznes planem, o którym mowa w ustępie 2 sprawdzana jest po upływie trzech lat. Jeżeli cele
przejściowe określone w planie nie zostały osiągnięte w chwili kontroli po trzech latach, nie jest udzielana
dalsza pomoc, lecz nie wymaga się na tej podstawie zwrotu środków już otrzymanych.

4) Wsparcie jest wypłacane corocznie w formie stałych płatności, do maksymalnej dopuszczalnej kwoty
określonej w sekcji I G, przez okres nie przekraczający pięciu lat.

B. Grupy producentów

1) Wsparcie w postaci stałych płatności udzielone jest w celu ułatwienia tworzenia i administracyjnego
funkcjonowania grup producentów, których celem jest:
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a) przystosowanie produkcji i jej wielkości, w przypadku producentów będących członkami takich
grup, do wymogów rynku;

b) wspólne wprowadzanie produktów do obrotu, w tym przygotowanie do sprzedaży, centralizację
sprzedaży i dostawę do odbiorców hurtowych; oraz

c) ustanowienie wspólnych zasad w sprawie informacji o produkcji, w szczególności o zbiorach i jej
dostępności.

2) Wsparcie udzielane jest wyłącznie grupom producentów formalnie uznanym przez właściwe organy
Bułgarii lub Rumunii pomiędzy dniem przystąpienia a dniem 31 grudnia 2009 roku, na mocy prawa
krajowego lub prawa wspólnotowego.

3) Wsparcie udzielane jest w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat od dnia uznania
grupy producentów. Jest ono obliczane na podstawie rocznej sprzedanej produkcji grupy i nie przekracza:

a) 5 %, 5 %, 4 %, 3 % oraz 2 % wartości produkcji do wysokości 1 000 000 EUR, wprowadzonej do
obrotu odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku, oraz

b) 2,5 %, 2,5 %, 2,0 %, 1,5 % oraz 1,5 % wartości produkcji przekraczającej 1 000 000 EUR,
wprowadzonej do obrotu odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku.

W każdym przypadku, wsparcie nie przekracza maksymalnych dopuszczalnych kwot określonych
w sekcji I G.

C. Środki typu Leader+

1) Wsparcie może być udzielone na środki związane z nabywaniem umiejętności służących przygotowaniu
społeczności wiejskich do tworzenia i wprowadzania w życie strategii rozwoju obszarów wiejskich.

Środki te mogą obejmować w szczególności:

a) wsparcie techniczne dla tworzenia opracowań dotyczących obszarów lokalnych oraz rozpoznania
stanu określonego terytorium biorących pod uwagę potrzeby wyrażane przez społeczność lokalną;

b) informowanie i szkolenie społeczeństwa celem zachęcania do wzięcia aktywnego udziału w procesie
rozwoju;

c) tworzenie reprezentatywnego partnerstwa na rzecz lokalnego rozwoju;

d) sporządzanie zintegrowanych strategii rozwoju;

e) finansowanie badań i przygotowanie wniosków o otrzymanie wsparcia.

2) Wsparcie może być udzielane na rzecz przyjmowania zintegrowanych strategii rozwoju obszarów
wiejskich, o charakterze pilotażowym, przygotowanych przez lokalne grupy działania, zgodnie z zasadami
określonymi w punktach 12, 14 i 36 noty Komisji skierowanej do Państw Członkowskich z dnia
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14 kwietnia 2000 roku, ustanawiającej wytyczne dla Inicjatywy Wspólnoty na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich (Leader +) (1). Wsparcie to ogranicza się do regionów, w których już istnieje wystarczający
potencjał administracyjny i doświadczenie związane z rozwojem lokalnych obszarów wiejskich.

3) Lokalne grupy działania, o których mowa w ustępie 2, mogą kwalifikować się do uczestnictwa we
współpracy międzyterytorialnej i transgranicznej zgodnie z zasadami określonymi w punktach 15 do 18
noty Komisji, o której mowa w ustępie 2.

4) Bułgarii i Rumunii oraz lokalnym grupom działania przyznaje się dostęp do Obserwatorium Obszarów
Wiejskich, o którym mowa w punkcie 23 noty Komisji wymienionej w ustępie 2.

D. Doradztwo rolnicze i upowszechnianie wiedzy rolniczej

Udziela się wsparcia na świadczenie usług z zakresu doradztwa rolniczego i upowszechniania wiedzy rolniczej.

E. Uzupełnienia do płatności bezpośrednich

1) Wsparcie może być udzielone rolnikom uprawnionym do dodatkowych krajowych płatności
bezpośrednich lub pomocy na podstawie artykułu 143c rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 (2).

2) Wsparcie udzielone rolnikowi na lata 2007, 2008, 2009 nie przekracza różnicy pomiędzy:

a) wysokością płatności bezpośrednich obowiązujących w Bułgarii lub Rumunii za dany rok zgodnie
z artykułem 143a rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, oraz

b) 40 % poziomu płatności bezpośrednich mających zastosowanie we Wspólnocie, w kształcie na
dzień 30 kwietnia 2004 roku, w odpowiednim roku.

3) Udział Wspólnoty we wsparciu udzielonym na mocy niniejszej podsekcji E w Bułgarii lub Rumunii na
każdy rok w latach 2007, 2008 i 2009 nie przekracza 20 % odpowiedniej przydzielonej kwoty rocznej.
Jednakże Bułgaria lub Rumunia może postanowić o zastąpieniu stawki rocznej w wysokości 20 %
następującymi stawkami: 25 % na rok 2007, 20 % na rok 2008 oraz 15 % na rok 2009.

4) Przy stosowaniu maksymalnych wysokości określonych w artykule 143c ustęp 2a rozporządzenia (WE)
nr 1782/2003 wsparcie udzielone danemu rolnikowi na podstawie niniejszej podsekcji E zalicza się
odpowiednio jako krajowe płatności bezpośrednie lub pomoc uzupełniającą.

F. Pomoc techniczna

1) Możliwe jest udzielenie wsparcia na przygotowanie, monitorowanie, oceny i kontrole, które są niezbędne
do wprowadzenia w życie postanowień dokumentów dotyczących programowania rozwoju obszarów
wiejskich.
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(1) Dz.U. C 139 z 18.5.2000, str. 5.

(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady programów wsparcia
bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające niektóre programy wsparcia dla rolników, oraz zmieniające
rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE)
nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999. (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001 (Dz.U. L 270
z 21.10.2000, str. 1. Rozporządzenie dostosowane decyzją Rady 2004/281/WE (Dz.U. L 93 z 30.3.04, str. 1), rozporządzenie
ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 864/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 48).



2) Środki, o których mowa w ustępie 1 obejmują w szczególności:

a) badania;

b) działania w zakresie pomocy technicznej, wymiany doświadczeń oraz informacji skierowanych do
partnerów, beneficjentów i całego społeczeństwa;

c) instalację, eksploatację i współdziałanie skomputeryzowanych systemów zarządzania, monitoro-
wania i oceny;

d) doskonalenie metod oceny i wymianę informacji dotyczących najlepszych praktyk w tej dziedzinie.

G. Tabela kwot na tymczasowe dodatkowe środki na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w Bułgarii
i Rumunii

Środki EUR

Gospodarstwa niskotowarowe 1 000 na gospodarstwo/na rok

Grupy producentów 100 000 w pierwszym roku

100 000 w drugim roku

80 000 w trzecim roku

60 000 w trzecim roku

50 000 w piątym roku

SEKCJA II

PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE WSPARCIA INWESTYCYJNEGO DLA BUŁGARII I RUMUNII

1) Wsparcie inwestycyjne dla gospodarstw rolnych na podstawie przepisów dotyczących rozwoju obszarów
wiejskich obowiązujących w dniu przystąpienia jest udzielane gospodarstwom rolnym, które będą wykazywać
trwałą konkurencyjność po zrealizowaniu inwestycji.

2) Całkowita kwota wsparcia inwestycyjnego dla gospodarstw rolnych, wyrażona jako odsetek wartości inwestycji
kwalifikujących się do uzyskania wsparcia jest ograniczona do 50 % oraz 60 % na obszarach mniej
uprzywilejowanych, lub do maksymalnej wartości procentowej określonej w odpowiednich przepisach
dotyczących rozwoju obszarów wiejskich obowiązujących w dniu przystąpienia, w zależności od tego, która
z nich jest wyższa. Gdy inwestycje są podejmowane przez młodych rolników, określonych w odpowiednich
przepisach dotyczących rozwoju obszarów wiejskich obowiązujących w dniu przystąpienia, powyższe wartości
procentowe mogą zostać podwyższone do 55 % lub 65 % na obszarach mniej uprzywilejowanych, lub do
wartości procentowych określonych w odpowiednich przepisach dotyczących rozwoju obszarów wiejskich
obowiązujących w dniu przystąpienia, w zależności od tego, która wartość jest wyższa.
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3) Wsparcie dla inwestycji w celu poprawienia przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych na
podstawie odpowiednich przepisów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich obowiązujących w dniu
przystąpienia, jest udzielane przedsiębiorstwom, którym przyznano okres przejściowy po przystąpieniu w celu
spełnienia minimalnych norm dotyczących środowiska, higieny i dobrostanu zwierząt. W tym wypadku, po
upływie okresu przejściowego lub po zakończeniu inwestycji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej,
przedsiębiorstwo powinno spełniać odpowiednie normy.

SEKCJA III

PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE WSPARCIA W ZAKRESIE WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR
W BUŁGARII

1) Rolnicy w Bułgarii, którym przyznano kwoty mleczne mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę pod
warunkiem, że w chwili przejścia na emeryturę nie ukończyli 70 roku życia.

2) Do wysokości wsparcia mają zastosowanie kwoty maksymalne określone w odpowiednich dotyczących
rozwoju obszarów wiejskich, obowiązujących w dniu przystąpienia przepisach, a wsparcie to oblicza się
w stosunku do wielkości kwoty mlecznej oraz całkowitej działalności rolnej gospodarstwa.

3) Kwoty mleczne przyznane osobie przekazującej przenosi się do krajowej rezerwy kwot mlecznych bez żadnych
dodatkowych płatności wyrównawczych.

SEKCJA IV

SZCZEGÓLNE PRZEPISY FINANSOWE DLA BUŁGARII I RUMUNII NA LATA 2007-2013

1) W okresie obowiązywania programu w latach 2007-2013 wsparcie Wspólnoty przyznane dla Bułgarii
i Rumunii na wszystkie środki z zakresu rozwoju obszarów wiejskich wdraża się zgodnie z zasadami
określonymi w artykułach 31 i 32 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r.
ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (1).

2) W obszarach objętych celem 1, wkład finansowy Wspólnoty może wynosić 85 % na środki dotyczące
środowiska wiejskiego oraz dobrostanu zwierząt i 80 % na pozostałe środki, albo odpowiadać wartościom
procentowym określonym w przepisach dotyczących rozwoju obszarów wiejskich obowiązujących w dniu
przystąpienia, w zależności od tego, która kwota jest wyższa.
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(1) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. (Dz.U. L 236
z 23.9.2003, str. 33).


