
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

(2006/C 1/05)

Pomoc nr: XA 1/04

Państwo Członkowskie: Hiszpania

Region: Terytorium całego państwa

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Dotacje przeznaczone na wspie-
ranie stowarzyszania się rolników i integrację spółdzielni
pomiędzy regionami autonomicznymi

Podstawa prawna: Orden por la que se establecen las bases
reguladoras y la convocatoria, para el año 2004, de las subven-
ciones destinadas al fomento del asociacionismo agrario y de la
integración cooperativa de nivel suprautonómico

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: -
Budżet roczny: 1 452 130 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

Maksymalnie 50 % kosztów integracji lub połączenia, przy
czym maksymalna kwota wynosi 30 000 EUR za jednostkę
zintegrowaną lub 60 000 EUR za jednostkę połączoną.

Na koszty zarządzania w ciągu pierwszych pięciu lat pomoc
malejąca od 100 % do 20 % i co najwyżej 5 % wartości
sprzedaży rocznej

Data stosowania: Od dnia opublikowania w B.O.E. (Boletín
Oficial del Estado — hiszpański Dziennik Urzędowy) i wejścia
w życie

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Rok 2004

Cel pomocy:

Artykuł 10 rozporządzenia (WE) nr 1/2004

Koszty kwalifikowane:

a) Koszty powstałe w wyniku połączenia się lub integracji
obejmujące:

— koszty założenia, w przypadku nowo nowopowstałych
jednostek;

— koszty audytów;

— koszty prawne;

— koszty doradztwa udzielonego członkom zarządu lub
technikom;

— koszty badań dotyczących finansowania i badań marke-
tingowych,

— opłaty notarialne, rejestracyjne, opłaty związane z dekla-
racjami i zezwoleniami.

b) Koszty zarządzania w ciągu pierwszych pięciu lat działal-
ności jednostki powstałej w wyniku połączenia lub inte-
gracji. Środek ten może obejmować również pomoc na
wynajem przystosowanych pomieszczeń, zakup wypo-
sażenia biura, w tym komputerów i oprogramowania
komputerowego, koszty administracyjne, w tym koszty
związane z personelem, doradztwo prawne i podatkowe,
koszty stałe oraz inne koszty prawne i administracyjne
poniesione w początkowym okresie.

Koszty wymienione w niniejszym punkcie nie kwalifikują
się w przypadku, gdy otrzymano na nie dotacje przewi-
dziane przez odpowiednie organizacje wspólnego rynku na
działalność grup producentów.

c) Jeżeli integracja dokonuje się w jednostce już istniejącej,
koszty wymienione w lit. b) mogą zostać pokryte proporcjo-
nalnie w części odpowiadającej wielkości obrotu
pochodzącej z integracji.

Sektory gospodarki: Sektor rolnictwa. Podsektory: rolny i
zwierząt gospodarskich

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

MAPA. Dirección General de Desarrollo Rural. C/ Alfonso XII,
62. E-28071 Madrid

Adres internetowy:

www.mapya.es

Pomoc nr: XA 7/04

Państwo Członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: Anglia

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Farm Business Advice Service
(usługi doradztwa dla przedsiębiorstw rolnych) w Anglii

Podstawa prawna: Jest to usługa nieustawowa, udział w niej
jest dobrowolny. Rozdział 1 ustawy rolnej z 1986 r. (the Agri-
culture Act) stanowi podstawę prawną dla zapewnienia przez
rząd doradztwa w odniesieniu do każdej działalności rolniczej

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub
łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: Wydatki planowane na wspomnianą usługę wyniosą do
7 mln GBP na kolejny rok budżetowy 2004/2005

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %
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Data realizacji: Od dnia 1 kwietnia 2004 r. Chodzi o
przedłużenie istniejącej czteroletniej usługi, która weszła w
życie w październiku 2000 r., w wyniku zatwierdzenia pomocy
państwa, i która powinna pierwotnie zakończyć się z dniem 31
marca 2004 r. Pierwotna usługa została zatwierdzona przez
Komisję dnia 19 października 2000 r. jako pomoc państwa
241/2000 dotycząca Zjednoczonego Królestwa

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Do dnia 31 marca 2005 r.

Cel pomocy: Podstawowym celem jest pomoc małym i
średnim przedsiębiorstwom. Chodzi o zachęcanie rolników w
związku z zasadniczymi zmianami ich rynku i przemysłu, do
myślenia jak przedsiębiorcy i do podejmowania strategicznych
decyzji dotyczących przyszłości ich przedsiębiorstw. W przy-
szłym roku usługa sfinansuje średnio trzy dni pracy doradcy (a
nie powyżej pięciu dni), których koszt wyniesie nie więcej niż
410 GBP dziennie (bez VAT-u) dla maksymalnie 5 000
rolników w Anglii. Koszty kwalifikowane będą zatem obej-
mować koszty doradztwa zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1/2004

Sektory gospodarki: Rolnictwo. Wszystkie rodzaje gospo-
darstw mogą ubiegać się o doradztwo handlowe w ramach tej
usługi pod warunkiem, że wnioskujący poświęcają minimum
75 % czasu pracy na podstawową działalność rolniczą. Porady
mogą dotyczyć zarówno dywersyfikacji działań na rzecz prze-
twarzania i wprowadzania do obrotu jak i produkcji

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Department for Environment, Food and Rural Affairs:

Defra
Ergon House
Horseferry Road
London SW1P 2AL
United Kingdom

Wydział doradztwa dla małych przedsiębiorstw (agencja Depar-
tamentu Handlu i Przemysłu) jest odpowiedzialny za codzienne
zarządzanie.

Small Business Service
Rural Issues Team
L1 St Mary's House
C/O Moorfoot
Shefffield S1 4PQ
United Kingdom

Adres internetowy: www.defra.gov.uk/farm/fbadvice/fbas/
index.htm

Pomoc nr: XA 10/04

Państwo Członkowskie: Hiszpania

Region: Autonomiczny Region Kantabrii

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Pomoc na założenie i przystoso-
wanie ośrodków oczyszczania i dezynfekcji pojazdów przezna-
czonych do transportu drogowego zwierząt

Podstawa prawna: Orden de la Consejería de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca por la que se regulan y convocan ayudas a la
instalación y adecuación de Centros de Limpieza y Desinfección
de vehículos destinados al transporte por carretera de animales
en la Comunidad Autónoma de Cantabria para el ejercicio de
2004

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmioto-
wi: 184 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Zasadniczo pomoc jest
przyznawana do maksymalnej wysokości 40 % łącznej kwoty
dotacji. Intensywność pomocy może osiągnąć maksymalną
wysokość 50 % w przypadku inwestycji usytuowanych na
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, lub w
przypadku inwestycji w urządzenia przeznaczone do przetwór-
stwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Maksy-
malna wysokość każdej pomocy rozpatrywanej indywidualnie i
łącznie nie może przekroczyć sześćdziesiąt tysięcy euro
(60 000 EUR)

Data stosowania: 31 maja 2004 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Nieokreślony

Cel pomocy:

Wspieranie tworzenia ośrodków oczyszczania i dezynfekcji
pojazdów w celu uzupełnienia podstawowej sieci urządzeń
służących do poprawy warunków higieniczno-sanitarnych w
działalności hodowlanej.

Pomoc jest przyznawania na podstawie art. 4 i 7 rozporzą-
dzenia Komisji (WE) nr 1/2004.

Kosztami kwalifikowanymi są:

a) Projekt wykonania lub udoskonalenia ośrodka.

b) Inwestycje niezbędne do jego budowy lub przystosowania i
udoskonalenia.

c) Sprzęt i urządzenia

Sektory gospodarki: System obejmuje produkcję, przetwór-
stwo i wprowadzanie do obrotu wołowiny, jagnięciny, koniny,
wieprzowiny, mięsa drobiowego, itp.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Comunidad
Autónoma de Cantabria

Adres internetowy: http://boc.gobcantabria.es/boc/
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Pomoc nr: XA 13/04

Państwo Członkowskie: Hiszpania

Region: Kastylia i León

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Pozycja 02 — Pomoc dla MŚP
zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu

Podstawa prawna: Capítulo II Sección 2a de la Orden AYG/
458/2004, de 29 de marzo, de regulación y convocatoria de
ayudas a la transformación y comercialización de los productos
agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León
(Boletín Oficial de Castilla y León no 63 de 1 de abril de 2004)

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmioto-
wi: 20 000 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:
— Maksymalna intensywność pomocy brutto: 50 %

— Maksymalne koszty kwalifikowane: 12 500 000 EUR

— maksymalna rzeczywista kwota każdej pomocy:
6 000 000 EUR

Data stosowania: 30 kwietnia 2004 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Przyznawanie pomocy w ramach niniejszego
programu będzie możliwe do grudnia 2006 r.

Cel pomocy:

Pomoc przyznawana jest na inwestycje w przetwarzanie i obrót
produktami rolnymi realizowane przez MŚP w na zasadach
przewidzianych w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1/2004.

W tym celu, zgodnie z przepisami art. 7 ust. 3, koszty kwalifi-
kowane mogą obejmować:

a) budowę, nabycie lub ulepszenie nieruchomości;

b) zakup lub zakup w formie leasingu nowych maszyn i wypo-
sażenia, w tym oprogramowania komputerowego (software),
do wartości rynkowej produktu; nie będą uważane za koszty
kwalifikowane pozostałe koszty związane z umową leasingu
z możliwością zakupu (w szczególności podatek, marża
finansującego, koszty refinansowania odsetek, koszty
ogólne, opłaty ubezpieczeniowe, itp.);

c) koszty ogólne, takie jak honoraria architektów, inżynierów i
doradców, studia wykonalności lub nabycie patentów i
pozwoleń, do 12 % wydatków określonych w lit. a) i b)

Sektory gospodarki:

Program dotyczy przetwarzania i wprowadzania do obrotu
produktów rolnych bez rozróżnienia na sektory, tzn. bez ogra-
niczenia do konkretnych produktów rolnych. Do celów
programu, termin „produkt rolny” jest zgodny z definicją
podaną w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1/2004, a
termin „przetwarzanie produktu rolnego” z definicją podaną w
art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1/2004.

Z pomocy wyraźnie wyłączone są inwestycje związane z prze-
twarzaniem produktów rolnych wymienionych w załączniku I
do Traktatu WE na produkty niewymienione we wspomnianym
załączniku I

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Junta de Castilla y León
Consejería de Agricultura y Ganadería
Calle Rigoberto Cortejoso no 14
E-47014 Valladolid

Adres internetowy: http://www.jcyl.es/industriasagrarias

Inne informacje:

W ramach niniejszego programu nie będzie przyznawana
pomoc sprzeczna z zakazami lub ograniczeniami nałożonymi
przez wspólne organizacje rynku na zasadach określonych w
art. 7.6 rozporządzenia (WE) nr 1/2004.

Podobnie, zgodnie z art. 7 ust. 7 lit. a) rozporządzenia (WE)
nr 1/2004, nie będzie przyznawana pomoc na wytwarzanie i
obrót produktami imitującymi lub zastępującymi mleko lub
przetwory mleczne.

Ponadto, zgodnie z art. 7 ust. 7 lit. b) rozporządzenia (WE)
nr 1/2004, nie będzie przyznawana pomoc na działalność
związaną z przetwarzaniem i obrotem w sektorze cukru.

Zgodnie z art. 1.4. lit. b), w ramach niniejszego programu nie
będzie przyznawana pomoc na wykorzystywanie produktów
krajowych zamiast przywożonych

Pomoc nr: XA 14/04

Państwo Członkowskie: Hiszpania

Region: Kastylia i León

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Pozycja 11 — Rozwój przedsię-
biorczości przedsiębiorstw związanych z przetwarzaniem i
obrotem produktami rolnymi

Podstawa prawna: Capítulo II Sección 11a de la Orden AYG/
458/2004, de 29 de marzo, de regulación y convocatoria de
ayudas a la transformación y comercialización de los productos
agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León
(Boletín Oficial de Castilla y León no 63 de 1 de abril de 2004)
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Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmioto-
wi: 1 000 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:
— Maksymalna intensywność pomocy brutto: 50 %

— Maksymalna kwota rzeczywista każdej pomocy:
19 000 EUR

Data stosowania: 30 kwietnia 2004 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Przyznawanie pomocy w ramach niniejszego
systemu będzie możliwe do grudnia 2006 r.

Cel pomocy: Pomoc przyznawana jest małym i średnim
przedsiębiorstwom zajmującym się przetwarzaniem i obrotem
produktami rolnymi prowadzącym jedną z następujących
działalności:

1. Opracowanie rejestru rodzinnego przedsiębiorstwa

W celu usprawnienia procesu dziedziczenia i przechodzenia z
pokolenia na pokolenie małych i średnich przedsiębiorstw
rodzinnych zajmujących się przetwarzaniem i obrotem produk-
tami rolnymi, w ramach niniejszego programu pokrywane są
wydatki na doradztwo zewnętrzne związane ze sporządzeniem
studium zwanego „rejestrem rodzinnym”, oznaczającego doku-
ment, w którym uporządkowane są powiązania zawodowe,
gospodarcze i rodzinne w przedsiębiorstwie w celu zapew-
nienia jego ciągłości poprzez następujące po sobie pokolenia
(rodziny).

Kosztami kwalifikowanymi będą honoraria techników i opłaty
za doradztwo zewnętrzne niezbędne do przeprowadzenia
wstępnych analiz działalności, a następnie sporządzenie
rejestru.

Środek ten wchodzi w zakres pomocy przewidzianej w art. 14
ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1/2004.

2. Dostęp do społeczeństwa informacyjnego

W celu wspierania zadań związanych z wprowadzaniem do
obrotu produktów małych i średnich przedsiębiorstw rodzin-
nych zajmujących się przetwarzaniem i obrotem produktami
rolnymi, w ramach niniejszego programu pokrywane są
wydatki na zakup lub zakup w formie leasingu wyposażenia
informatycznego, w tym oprogramowania komputerowego
(software), do wartości rynkowej produktu; nie będą uważane
za koszty kwalifikowane pozostałe koszty związane z umową
leasingu z możliwością zakupu (w szczególności podatek,
marża finansującego, koszty refinansowania odsetek, koszty
ogólne, opłaty ubezpieczeniowe, itp.); w tym przypadku nie
będzie kwalifikował się zakup sprzętu pochodzącego z drugiej
ręki.

Ponadto kosztami kwalifikowanymi będzie nabycie patentów i
pozwoleń niezbędnych do użytkowania programów informa-
tycznych oraz honoraria techników do 12 % kosztów wymie-
nionych w poprzednim akapicie.

Środek ten wchodzi w zakres pomocy przewidzianej w art. 7
ust. 3 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1/2004

Sektory gospodarki:

Program dotyczy przetwarzania i wprowadzania do obrotu
produktów rolnych bez rozróżnienia na sektory, tzn. bez ogra-
niczenia do konkretnych produktów rolnych. Do celów
programu, termin „produkt rolny” jest zgodny z definicją
podaną w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1/2004, a
termin „przetwarzanie produktu rolnego” z definicją podaną w
art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1/2004.

Z pomocy wyraźnie wyłączone są inwestycje związane z prze-
twarzaniem produktów rolnych wymienionych w załączniku I
do Traktatu WE na produkty niewymienione we wspomnianym
załączniku I

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Junta de Castilla y León
Consejería de Agricultura y Ganadería
Calle Rigoberto Cortejoso no 14
E-47014 Valladolid

Adres internetowy: http://www.jcyl.es/industriasagrarias

Inne informacje:

W ramach niniejszego programu nie będzie przyznawana
pomoc sprzeczna z zakazami lub ograniczeniami nałożonymi
przez wspólne organizacje rynku na zasadach określonych w
art. 7ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1/2004.

Podobnie, zgodnie z przepisami art. 7 ust. 7 lit. a) rozporzą-
dzenia (WE) nr 1/2004, nie będzie przyznawana pomoc na
wytwarzanie i obrót produktami imitującymi lub zastępującymi
mleko lub przetwory mleczne.

Ponadto, zgodnie z art. 7 ust. 7 lit. b) rozporządzenia (WE)
nr 1/2004, nie będzie przyznawana pomoc na działalność
związaną z przetwarzaniem i obrotem w sektorze cukru.

Zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b), w ramach niniejszego programu
nie będzie przyznawana pomoc na wykorzystanie produktów
krajowych zamiast przywożonych

Pomoc nr: XA 15/04

Państwo Członkowskie: Finlandia

Miejsce: Objęte pomocą obszary Finlandii C1-C4

Nazwa programu pomocy: Pomoc dla młodych rolników na
podjęcie działalności

Podstawa prawna: Valtioneuvoston asetus maaseudun kehit-
tämisestä (609/2000), 35 pykälä, 42 pykälä ja 87 pykälä
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Szacowany roczny koszt realizacji programu pomocy (pomoc przyznana, w mln EUR):

2004 2005 2006 2007

Pomoc na podjęcie działalności (25 000 EUR) 6,30 6,30 6,30 6,30

Dotacja na spłatę odsetek (25 000 EUR) 6,30 6,30 6,30 6,30

Pomoc na podjęcie działalności (30 000 EUR) 5,04 5,04 5,04 5,04

Dotacja na spłatę odsetek (30 000 EUR) 5,04 5,04 5,04 5,04

Pomoc dodatkowa (25 000 EUR) 4,20 4,20 4,20 4,20

26,88 26,88 26,88 26,88

Szacuje się, że suma środków przyznanych w latach 2004-2007 w ramach pomocy dla młodych rolników
na podjęcie działalności wyniesie około 107,52 mln EUR.

Wypłata pomocy na podjęcie działalności:

Pomoc na podjęcie działalności wypłacana jest w okresie trzech
lat od rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Dotacja na spłatę odsetek wypłacana jest w okresie kredyto-
wania.

Pomoc dodatkowa wypłacana jest w czwartym, piątym i
szóstym roku po rozpoczęciu prowadzenia gospodarstwa
rolnego.

Maksymalna wysokość wypłacanej pomocy określona jest
poniżej. Pomoc, w tym również pomoc dodatkowa, wypłacana
jest bez dyskontowania jej wartości nominalnej w momencie
przyznania

Maksymalna kwota pomocy:

Pomoc na podjęcie działalności przyznawana jest w formie
dotacji w wysokości 25 000 EUR. Maksymalna wysokość
dotacji na spłatę odsetek wynosi 25 000 EUR.

W przypadku gospodarstw hodowlanych lub gospodarstw
prowadzących uprawy szklarniowe pomoc na podjęcie działal-
ności może zostać przyznana w wysokości 30 000 EUR, a
maksymalna wysokość dotacji na spłatę odsetek dla młodych
rolników może wynosić 30 000 EUR, o ile gospodarstwo
prowadzić będzie działalność hodowlaną lub uprawy szklar-
niowe w wymiarze co najmniej 20 jednostek przed upływem
trzech lat od rozpoczęcia działalności. Jednostki wielkości
zdefiniowane są w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady
Państwa nr 609/2000. Warunkiem przyznania pomocy jest
również korzystanie przez beneficjenta pomocy z usług dorad-
czych, o których mowa w zmienionym rozporządzeniu (WE)
nr 1783/2003 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiej-
skich, przez okres trzech pierwszych, pełnych lat kalendarzo-
wych od rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Ponadto gospodarstwa hodowlane i gospodarstwa prowadzące
uprawy szklarniowe, spełniające powyższe kryteria, mogą
również uzyskać pomoc dodatkową (dotację) dla młodych
rolników w wysokości 25 000 EUR.

Gospodarstwo hodowlane lub gospodarstwo prowadzące
uprawy szklarniowe może zatem uzyskać dotację w maksy-
malnej wysokości 55 000 EUR oraz dotację na spłatę odsetek
w wysokości 30 000 EUR

Data wejścia w życie: Od 17 maja 2004 r.

Czas trwania programu pomocy lub pomocy indywidual-
nej: Program pomocy będzie obowiązywać do końca roku
2007

Cel pomocy: Celem pomocy dla młodych rolników na
podjęcie działalności jest wspieranie małych i średnich przed-
siębiorstw w sektorze hodowli zwierząt i upraw szklarniowych.
Pomoc przyznawana jest na mocy art. 8 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1/2004, w oparciu o rozporządzenie Rady
(WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich oraz o ust. 7.2 wytycznych Wspólnoty dotyczących
pomocy państwa w sektorze rolnictwa

Sektory gospodarki: Rolnictwo: hodowla zwierząt oraz
uprawy szklarniowe

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Pomoc dla młodych rolników na podjęcie działalności przyzna-
wana jest przez dwanaście regionalnych ośrodków zatrudnienia
i rozwoju zawodowego (fin. TE-keskus), na podlegającym
każdemu z nich obszarze.

Etelä-Pohjanmaan TE-keskus
Huhtalantie 2
FIN-60220 Seinäjoki

Etelä-Savon TE-keskus
Mikonkatu 3 ja 5, PL 164
FIN-50101 Mikkeli

Kaakkois-Suomen TE-keskus
Salpausselänkatu 22, PL 1041
FIN-45101 Kouvola

Kainuun TE-keskus
Kalliokatu 4
FIN-87100 Kajaani

Keski-Suomen TE-keskus
Cygnaeuksenkatu 1, PL 44
FIN-40101 Jyväskylä

Lapin TE-keskus
Ruokasenkatu 2
FIN-96200 Rovaniemi

Pirkanmaan TE-keskus
Kauppakatu 4, PL 467
FIN-33101 Tampere
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Pohjanmaan TE-keskus
Hovioikeudenpuistikko 19 A, PL 131
FIN-65101 Vaasa

Pohjois-Karjalan TE-keskus
Kauppakatu 40 B, PL 8
FIN-80101 Joensuu

Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus
Viestikatu 1, PL 86
FIN-90101 Oulu

Pohjois-Savon TE-keskus
Käsityökatu 41, PL 2000
FIN-70101 Kuopio

Satakunnan TE-keskus
Pohjoisranta 11 E, PL 266
FIN-28100 Pori

Adres internetowy: www.mmm.fi/tuet/valtiontuet/ryhmä-
poikkeusasetus

Inne informacje: Niniejsze zestawienie informacji zastępuje
przekazane Komisji w dniu 6 lutego 2004 r. zgłoszenie
o numerze referencyjnym 65/312/2004 w sprawie programu
pomocy dla młodych rolników na podjęcie działalności (patrz
punkt 3.1 zgłoszenia), zgodnie z art. 142 Aktu Przystąpienia
Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do
Unii Europejskiej oraz z art. 87 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską

Pomoc nr: XA 16/04

Państwo Członkowskie: Włochy

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Pomoc na opłacanie składek
ubezpieczeniowych

Podstawa prawna: Decreto legislativo in attuazione della
legge 7 marzo 2003, n. 38

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmioto-
wi: 100 000 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:
— Do 80 % kosztów składek ubezpieczeniowych, jeśli ubez-

pieczenie pokrywa tylko szkody spowodowane niekorzyst-
nymi zjawiskami atmosferycznymi, które mogą być uznane
za katastrofy naturalne;

— Do 50 % kosztów składek ubezpieczeniowych, jeśli ubez-
pieczenie pokrywa, oprócz szkód spowodowanych nieko-
rzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, które mogą być
uznane za katastrofy naturalne, także inne szkody spowo-
dowane warunkami atmosferycznymi i/lub chorobami
zwierząt lub roślin

Data realizacji: 30 kwietnia 2004 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: 31 grudnia 2004 r.

Cel pomocy:

Wspieranie MŚP; promowanie środków zapobiegawczych
mających na celu ochronę produkcji rolnej i zwierzęcej, struk-
tury gospodarstw rolnych i infrastruktury rolnej w strefach
dotkniętych katastrofami naturalnymi. Odniesienie: art. 11
rozporządzenia nr 1/2004.

Koszty kwalifikowane: składki na ubezpieczenie pokrywające
szkody spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycz-
nymi, które mogą być uznane za katastrofy naturalne

Sektory gospodarki: Produkcja produktów rolnych, o których
mowa w załączniku I do Traktatu

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali — Dipartimento
della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi —
Direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo
rurale

Via XX settembre, 20 — I-00187 Roma

Adres internetowy: www.inea.it/ops/esenzioni.cfm

Pomoc nr: XA 34/04

Państwo Członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: Cheshire (w tym hrabstwo Cheshire oraz gminy
Halton i Warrington)

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Program naprawy obszarów wiej-
skich — Inicjatywa P& M Grant

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

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub
łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: Środki programu pomocy na całkowity czas jego
trwania wynoszą łącznie 250 000 GBP i rozdzielone są nastę-
pująco:

Pierwszy rok: 2004/5 — 60 000 GBP

Drugi rok: 2005/6 — 70 000 GBP

Trzeci rok: 2006/7 — 70 000 GBP

Czwarty rok (od 1 kwietnia do 30 czerwca 2007 r.) —
50 000 GBP

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensyw-
ność pomocy wynosi 40 %, przy czym dla każdej pomocy
indywidualnej dodatkowy pułap wynosi 62 500 GBP

Data realizacji: 16 sierpnia 2004 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Wnioski należy składać do dnia 31 grudnia
2006 r., natomiast płatności (wyłącznie po zakończeniu
działań) będą nadal dokonywane do dnia 30 czerwca 2007 r.
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Cel pomocy:

Celem pomocy jest promowanie długookresowego rozwoju
gospodarki wiejskiej regionu Cheshire, umożliwiając przedsię-
biorstwom sektora rolnego zwiększenie ich konkurencyjności,
poprawę wydajności gospodarczej, spełnienie wymogów
konsumentów i podniesienie wartości ich produktów.

Pomoc będzie wypłacana zgodnie z art. 7 rozporządzenia
Komisji (WE) 1/2004. Wydatkami kwalifikującymi się do
pomocy są wydatki związane z zakupem nowych lub używa-
nych dóbr inwestycyjnych. Koszty ogólne takie jak honoraria
architektów, inżynierów oraz specjalistów nie stanowią
wydatków kwalifikujących się

Sektory gospodarki: Program pomocy dotyczy jedynie
działań związanych z przetwórstwem i wprowadzaniem
produktów na rynek, ale obejmuje wszystkie rodzaje
produktów wymienione w załączniku 1, z wyjątkiem
produktów leśnych, rybołówstwa i sektora cukru. Pomoc nie
obejmuje produkcji i wprowadzania na rynek produktów
imitujących lub zastępujących mleko i przetwory mleczne

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Cheshire Rural Recovery
Philip Leverhulme Centre
Reaseheath College
Nantwich
CW5 6DF
United Kingdom

Adres internetowy:

www.defra.gov.uk/farm/state-aid/setup/exist-exempt.htm.
Należy kliknąć na „Cheshire Rural Recovery Programme — P&
M Grant Initiative” lub bezpośrednio: http://www.defra.gov.uk/
farm/state-aid/setup/schemes/cheshire-pandm.pdf

Pomoc nr: XA 35/04

Państwo Członkowskie: Włochy

Region: Regione Veneto

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Pomoc na inwestycje w gospo-
darstwach rolnych

Podstawa prawna: Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 40
Titolo VI Capo I artt. 17, 18, 19 e 20 «Nuove norme per gli
interventi in agricoltura» e successive modifiche ed integrazioni.
Il testo coordinato della legge è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione del Veneto n. 40 del 13.4.2004

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub
łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: Roczny budżet w ramach programu pomocy jest okreś-
lony przez ustawę finansową przyjmowaną corocznie przez
Consiglio Regionale. Roczny przydział finansowy może wynieść
2 000 000 EUR. Kwota ta ma charakter orientacyjny

Maksymalna intensywność pomocy: 40 % wydatków kwali-
fikujących się (lub 50 % dla obszarów mniej uprzywilejowa-
nych). Kwota ta może wzrosnąć o 10 % w przypadku inwes-
tycji dokonywanych przez młodych rolników w ciągu pięciu
lat po założeniu działalności, zgodnie z przepisami rozporzą-
dzenia WE nr 1783/2003

Data realizacji: 1 września 2004 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: 30 czerwca 2007 r.

Cel pomocy:
1) Tworzenie miejsc pracy

2) Rozwój sektorowy

Odniesienie: art. 4 rozporządzenia nr 1/2004 z dnia 23
grudnia 2003 r.

Kwalifikujące się koszty objęte programem: działania struktu-
ralne i wyposażenie mające na celu poprawę i modernizację
struktur oraz wprowadzanie nowych technologii do działal-
ności rolniczej gospodarstwa; ogólne koszty do maksymalnej
wysokości 12 % wydatków kwalifikujących się

Sektory gospodarki: Program pomocy dotyczy produkcji,
przetwórstwa i/lub wprowadzania produktów rolnych na
rynek, o których mowa w załączniku 1 do Traktatu i skiero-
wany jest do wszystkich sektorów produkcyjnych

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Veneto
Giunta Regionale
Direzione politiche agroalimentari e per le imprese
Via Torino 110, I-30174 Mestre (VE)

Adres internetowy:

http://www.consiglioveneto.it/leggi/2003/03lr0040.html

Pomoc nr: XA 36/04

Państwo Członkowskie: Włochy

Region: Regione Veneto

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Działalność szkoleniowa i
dokształcanie zawodowe w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Podstawa prawna: Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 40
Titolo VI. Capo II artt. 21, 22 e 23 «Nuove norme per gli inter-
venti in agricoltura» e successive modifiche ed integrazioni. Il
testo coordinato della legge è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto n. 40 del 13.4.2004

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub
łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: Roczny budżet w ramach programu pomocy jest okreś-
lony przez ustawę finansową przyjmowaną corocznie przez
Consiglio Regionale. Roczny przydział finansowy może wynieść
200 000 EUR. Kwota ta ma charakter orientacyjny
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Maksymalna intensywność pomocy: Do 100 % wydatków
kwalifikujących się

Data realizacji: 1 września 2004 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: 30 czerwca 2007 r.

Cel pomocy:
1) Szkolenie

2) Tworzenie miejsc pracy

Odniesienie: art. 4 rozporządzenia nr 1/2004 z dnia 23
grudnia 2003 r.

Kwalifikujące się koszty objęte programem: wydatki związane z
organizacją i realizacją programów szkoleniowych i dokształ-

cania zawodowego w zakresie bezpieczeństwa żywności prze-
znaczonych dla pracowników sektora rolnictwa

Sektory gospodarki: Program pomocy dotyczy działalności
związanej ze szkoleniem zawodowym przeznaczonym dla
rolników zajmujących się produkcją, przetwórstwem i/lub
wprowadzaniem na rynek produktów rolnych, o których mowa
w załączniku 1 do Traktatu

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Regione Veneto
Giunta Regionale
Direzione politiche agroambientali e servizi per l'agricoltura
Via Torino 110, I-30174 Mestre (VE)

Adres internetowy:
http://www.consiglioveneto.it/leggi/2003/03lr0040.htlm
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