
Zestawienie informacji dotyczących pomocy Państwa, przyznanej zgodnie z rozporządzeniem
Komisji nr 1/2004 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu ustana-
wiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przed-
siębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produk-

tami rolnymi

(2006/C 2/03)

Pomoc nr: XA 37/04

Państwo Członkowskie: Włochy

Region: Regione Veneto

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Pomoc na inwestycje w sektorze
przetwórstwa i wprowadzania na rynek produktów rolnych

Podstawa prawna: Legge Regionale 12 Dicembre 2003, n. 40
Titolo VI Capo III artt. 24, 25, 26, 27 e 28 «Nuove norme per
gli interventi in agricoltura» e successive modifiche ed integra-
zioni. 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
2 000 000 EUR. Kwota ta ma charakter orientacyjny

Maksymalna intensywność pomocy: 40 % wydatków kwali-
fikujących się

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

3) Ochrona środowiska

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

Kwalifikujące się koszty objęte programem: ochrona środo-
wiska i eliminowanie źródeł zanieczyszczenia związanych z
produktami ubocznymi przetwórstwa; restrukturyzacja, moder-
nizacja i racjonalizacja urządzeń do przechowywania,
przeładunku, produkcji, przetwarzania i wprowadzania
produktów rolnych na rynek; nabywanie lokali, urządzeń i
wyposażenia w celu wprowadzania w przyszłości innowacji w
procesie produkcji i produktach; zakup sprzętu i oprogramo-
wania komputerowego niezbędnych do zarządzania procesem
przetwarzania; poprawa warunków pracy i dostosowanie do
norm bezpieczeństwa; nabywanie gospodarstw, lokali i związa-
nych z nimi urządzeń, z wyjątkiem zakupu gruntów; poprawa
warunków higienicznych i sanitarnych w zakładach; dostoso-
wanie urządzeń w celu wprowadzenia systemów kontroli i
zarządzania jakością oraz identyfikacji pochodzenia produktów

Sektory gospodarki: Program pomocy dotyczy przetwórstwa
i/lub wprowadzania na rynek produktów rolnych, o których

mowa w załączniku 1 do Traktatu i skierowany jest do wszyst-
kich 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 40/05

Państwo Członkowskie: Hiszpania

Region: Kastylia i Leon

Nazwa programu pomocy: Pomoc przeznaczona na promo-
wanie upraw nawadnianych w Autonomicznej Wspólnocie
Kastylii i Leon

Podstawa prawna: Orden AYG …/2005, de … junio, de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se establece
un plan de dinamización de los cultivos de regadío en la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León.

Ten program pomocy objęty jest zwolnieniem przewidzianym
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia
2003 r. i jest zgodny z przepisami art. 7, 13 i 14 wymienio-
nego rozporządzenia dotyczącymi odpowiednio: inwestycji na
rzecz przetwarzania i wprowadzania do obrotu, pomocy prze-
znaczonej na wsparcie produkcji i wprowadzania do obrotu
produktów jakościowych oraz wsparcia technicznego w
sektorze rolnym

Planowane w ramach programu roczne wydatki: Dotacja
przewidziana na rok 2005 wynosi 3 500 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

— Art. 7 rozporządzenia 1/2004. Maksymalna intensywność
pomocy wyniesie 50 % inwestycji kwalifikowanych.

— Art. 13 rozporządzenia 1/2004. Całkowita kwota pomocy
w okresie trzech lat nie przekracza 100 000 EUR na bene-
ficjenta.

— Art. 14 rozporządzenia 1/2004. Całkowita kwota pomocy
w okresie trzech lat nie przekracza 100 000 EUR na bene-
ficjenta lub 50 % kosztów kwalifikowanych, w zależności
od tego, która kwota będzie większa
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Data realizacji: Realizacja programu pomocy przewidziana
jest na czerwiec 2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub pomocy indywidual-
nej: Program pomocy zostanie zakończony do dnia 31
grudnia 2006 r.

Cel pomocy:

Cel ogólny:

Wzmocnienie rozwoju upraw nawadnianych w Autonomicznej
Wspólnocie Kastylii i Leon

Cele drugorzędne:

— Pobudzanie inwestycji na rzecz przetwarzania i wprowa-
dzania do obrotu upraw nawadnianych na obszarach
regionu, w którym panują odpowiednie warunki do
sadzenia.

— Promowanie produkcji oraz wprowadzania do obrotu
produktów jakościowych.

— Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze upraw
nawadnianych poprzez realizację przez przedsiębiorstwa
audytów, analiz zarządzania, wykonalności, inwestycji lub
badań rynku.

— Podstawa prawna:

— Program pomocy jest zgodny z przepisami nastę-
pujących artykułów rozporządzenia (WE) nr 1/2004:

— W art. 7 przepisy dotyczące inwestycji na rzecz
przetwarzania i wprowadzania do obrotu.

— W art. 13 przepisy dotyczące pomocy przezna-
czonej na promowanie produkcji i wprowa-
dzania do obrotu jakościowych produktów
rolnych.

— W art. 14 przepisy dotyczące wsparcia technicz-
nego w sektorze rolnym.

— Jednocześnie uwzględnione zostały art. 17 — 20
rozdziału III wymienionego rozporządzenia
dotyczące postanowień wspólnych i końcowych.

— Koszty kwalifikowane objęte programem:

— Art. 7 rozporządzenia 1/2004. Inwestycje na rzecz
przetwarzania i wprowadzania do obrotu upraw
nawadnianych w związku z:

— konstrukcją oraz nabywaniem nieruchomości, z
wyjątkiem nabywania gruntów,

— nabywaniem nowych materiałów i sprzętu, w
tym programów informatycznych do wartości
rynkowej produktu.

— wydatki ogólne, takie jak honoraria architektów,
inżynierów, doradców, ekspertów i audytorów,
koszty badań wykonalności lub nabycia
patentów i licencji.

— Art. 13 rozporządzenia 1/2004. Promowanie
produkcji oraz wprowadzanie do obrotu jakościo-
wych produktów rolnych.

— wydatki związane z wprowadzeniem systemów
pozwalających na rozwój i podwyższenie jakości
produktów. Wydatki te uwzględniają koszty
badań związanych z przygotowaniem wniosków
o zatwierdzenie znaków jakości, koszty wprowa-
dzenia systemu gwarancji jakości, zewnętrznych
usług doradczych, certyfikacji oraz szkolenia
personelu w celu stosowania wymienionych
systemów.

— Art. 14 rozporządzenia 1/2004. Wsparcie tech-
niczne w sektorze rolnym.

— wydatki związane z realizacją przez przedsię-
biorstwa audytów, analiz zarządzania, wykonal-
ności oraz inwestowania i badań rynku

Sektory gospodarki: Ogólnie sektor rolny

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Pomoc
zostanie przyznana przez Junta de Castilla y León i będzie
zarządzana przez Dirección General de Industrialización y
Modernización Agraria de la Consejería de Agricultura y Gana-
dería.

C/ Rigoberto Cortejoso, 14 — E-47014 Valladolid

Adres internetowy: Pełny tekst programu pomocy zostanie
opublikowany na stronie internetowej Junta de Castilla y León
http://www.jcyl.es/agrocomercializacion

Dalsze informacje: Zarządzanie środkami pomocy zostanie
uregulowane w tekście zarządzenia i będzie zgodne z przepi-
sami art. 18 rozporządzenia dotyczącego kumulacji

Pomoc nr: XA 55/05

Państwo Członkowskie: Polska

Region: Województwo opolskie (NTS — 2.16)

Tytuł systemu pomocy lub nazwa przedsiębiorstwa otrzy-
mującego pomoc indywidualną: Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno-Handlowe „Ferma-Pol” Sp. z o. o. w Zalesiu, PL-46-146
Domaszowice (pomoc indywidualna)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627, z późn. zm.) —
art. 405 oraz art. 411 ust. 10

Planowane wydatki roczne w ramach systemu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej przedsię-
biorstwu: Pomoc jest udzielana w formie kredytu preferencyj-
nego w kwocie nominalnej 500 000 PLN. Kredyt zostanie
wypłacony do stycznia 2006 r. Spłata kredytu nastąpi w
okresie od stycznia 2006 r. do listopada 2010. Wartość
pomocy brutto (EDB) wynosi 42 770,54 PLN.
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Maksymalna wielkość pomocy: Intensywność pomocy
brutto wynosi 6,66 %

Data zastosowania: Po otrzymaniu potwierdzenia w formie
zawiadomienia wraz numerem identyfikacyjnym o otrzymaniu
przez Komisję niniejszej informacji zbiorczej dotyczącej przy-
znanej pomocy indywidualnej

Czas trwania systemu lub przyznania pomocy indywidual-
nej: Szacunkowo — od lipca 2005 do listopada 2010

Cel pomocy: Pomoc indywidualna będzie udzielona na inwes-
tycję w centrum reprodukcji zwierząt w celu zachowania norm
ochrony środowiska naturalnego oraz polepszenia warunków
higienicznych i dobrostanu zwierząt. Inwestycja polegać będzie
na demontażu szkodliwego pokrycia dachowego zawierającego
azbest i budowie nowego pokrycia dachowego nie zawierają-
cego azbestu.

Konieczność realizacji tego zadania wynika przede wszystkim z
decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
powiecie namysłowskim z dnia 2.7.2004 nakazującej Spółce
„FERMA-POL” w Zalesiu usunięcie z obiektu budowlanego
materiałów zawierających wbudowany azbest. W decyzji
stwierdzono, ze uszkodzenie płyt eternitowych może powo-
dować odrywanie się włókien azbestowych do atmosfery, co
stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz środowiska, w tym
przypadku również zwierząt hodowlanych.

Narażenie na kontakt z azbestem niesie ze sobą ryzyko
wystąpienia chorób układu oddechowego, takich jak: azbestoza,
rak płuc, zmiany opłucnowe, itp., co potwierdzają badania
prowadzone od lat siedemdziesiątych. Eksperci Wspólnoty
Europejskiej w 1977 roku opracowali raport na temat ryzyka
dla zdrowia publicznego, wynikającego z ekspozycji środowis-
kowej na pył azbestu, potwierdzający jego chorobotwórcze
działanie.

Inwestycja wpisuje się ponadto w „Program usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium
Polski”, przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polski
w dn. 14 maja 2002 r., którego jednym z celów jest spowodo-
wanie oczyszczenia terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie
stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest.

Pomoc zostanie udzielona na podstawie Art. 4 Rozporządzenia
(WE) 1/2004 na inwestycję w centrum reprodukcji zwierząt.
Koszty kwalifikowane obejmować będą koszty inwestycyjne
związane z ulepszeniem nieruchomości

Odnośne sektory: Pomoc udzielana jest dla przedsiębiorcy
prowadzącego działalność rolniczą w sektorze produkcji zwie-
rzęcej

Nazwa i adres organu udzielającego pomocy: Pomoc udzie-
lana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, PL-02-673
Warszawa za pośrednictwem Banku Ochrony Środowiska S.A.,
Al. Jana Pawła II 12, PL-00-950 Warszawa

Adres strony internetowej: http://www.bosbank.pl/
i.php?i=421

Inne informacje:

— Wielkość pomocy brutto (intensywność pomocy brutto)
została obliczona zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 5
Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia
2003 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w
odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich
przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z
produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi.
Jest to zatem stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą),

— Ekwiwalent dotacji brutto wynikający z udzielanego kredytu
preferencyjnego został obliczony według metody przedsta-
wionej w pkt 3 Załącznika nr I do Wytycznych w sprawie
krajowej pomocy regionalne (Dz.U. C 74 z 10.3.1998, str.
9), z tą różnicą, że nie uwzględniono podatku dochodo-
wego. Ekwiwalent dotacji brutto wynosi: 42 770,54 PLN.

— Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wynoszą:
642 183,67 PLN

— Wielkość pomocy brutto = 42 770,54 PLN/642 183,67
PLN = 6,66 %

Pomoc nr: XA 59/05

Państwo Członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: Anglia

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Farming Activities Programme
(England) — Program działań związanych z rolnictwem
(Anglia) 2005-06 r.

Podstawa prawna: Program jest fakultatywny. Rozdział 1
ustawy rolnej z 1986 r. (the Agriculture Act) stanowi podstawę
prawną dla zapewnienia przez rząd doradztwa w odniesieniu
do każdej działalności rolniczej

Planowane w ramach programu roczne wydat-
ki: 1 000 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Intensywność pomocy
wynosi 100 %

Data realizacji: Pierwsze spotkania odbędą się w dniu 12
września 2005 r. lub 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 tego programu będą odbywały się od dnia 12 września
2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. Program trwa do dnia 31
marca 2006 r.
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Cel pomocy: Rozwój sektorowy. Program ten przeznaczony
jest dla czynnie działających rolników. Celem tego programu,
na który składa się seria konferencji, warsztatów i seminariów,
jest pomoc rolnikom w zrozumieniu aktualnych spraw, które
mogą mieć wpływ na ich interesy, takich jak reforma WPR,
rolnictwo respektujące zbiorniki wodne (catchment sensitive
farming) oraz wprowadzenie środowiskowych programów
zarządzania. W ten sposób program wpłynie na podniesienie
poziomu profesjonalizmu w sektorze.

Pomoc będzie wypłacana zgodnie z art. 14 rozporządzenia
1/2004, a kwalifikowane koszty będą stanowić koszty organi-
zacji i realizacji programów szkoleniowych

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Department for Environment, Food & Rural Affairs
Farm Advice Unit
Rural Development Service
Area 4A, Ergon House
Horseferry Road
London
SW1P 2JR
United Kingdom

Adres internetowy:

www.defra.gov.uk/farm/state-aid/setup/exist-exempt.htm.
Należy kliknąć na „Farming Activities Programme (England)
2005 -06”. Można również wejść bezpośrednio na stronę
http://defraweb/farm/state-aid/setup/schemes/farmingactivities-
0506.pdf

Pomoc nr: XA 60/05

Państwo Członkowskie: Włochy

Region: Sardynia

Nazwa programu pomocy: Ustawa 1329/65 „Sabatini”
Pomoc w zakupie lub leasingu nowych narzędzi lub maszyn
produkcyjnych w sektorze rolnym

Podstawa prawna:

Legge 28 novembre 1965 n. 1329.

Legge regionale 29 novembre 2002 n. 22.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/7 del 21.6.2005
relativa alle Direttive di attuazione dei benefici di cui alla Legge
1329/65.

Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 801/2005 del 4
agosto 2005.

Planowane w ramach programu wydatki roczne: Budżet
5 427 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Udział w subwencjono-
waniu odsetek równych różnicy pomiędzy produktem netto
pożyczki obliczonej według europejskiej stopy referencyjnej a
stopą niskoprocentową obowiązującą w dniu przyznania
pożyczki.

Dla podmiotów gospodarczych działających na obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania (art. 18 do 20
rozporządzenia nr 1257/99), intensywność pomocy brutto nie
może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych.

Dla podmiotów gospodarczych działających na obszarach
innych niż obszary o niekorzystnych warunkach gospodaro-
wania intensywność pomocy brutto nie może przekroczyć
40 % kosztów kwalifikowanych.

Dla młodych rolników, w okresie 5 lat od podjęcia działalności,
intensywność pomocy nie może przekroczyć 60 % inwestycji
kwalifikowanych na obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania i 50 % na obszarach innych niż obszary o
niekorzystnych warunkach gospodarowania

Data realizacji: począwszy od dnia przekazania informacji o
pomocy w ramach programu zwolnień

Czas trwania programu pomocy: 31.12.2006

Cel pomocy:

Pomoc ma na celu ułatwienie zakupu lub wzięcia w leasing
wyłącznie fabrycznie nowych narzędzi lub maszyn produkcyj-
nych, których koszt ogółem przekracza 4 000 EUR. Koszty
montażu, testowania, transportu i opakowania są kwalifiko-
wane w granicach 15 % kosztów maszyny.

Inwestycje kwalifikowane objęte pomocą muszą odpowiadać
przynajmniej jednemu z następujących celów:

— zmniejszenie kosztów produkcji;

— udoskonalenie i przestawienie produkcji;

— poprawa jakości;

— ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego,
warunków higieny i dobrostanu zwierząt;

— promocja i zróżnicowanie działalności rolnej.

Pomoc wchodzi w zakres art. 4 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1/2004 z dnia 23 grudnia 2003 r. opublikowanym w Dz.U.
L 1/1 z dnia 3 stycznia 2004 r.

Sektory gospodarki: MŚP działające w sektorze produkcji
produktów rolnych

5.1.2006C 2/8 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
Via Mario Siddi n. 4, I-09126 Cagliari

Adres internetowy: www.regione.sardegna.it

Pomoc nr: XA 61/05

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) — Knowing
Your Options

Podstawa prawna: Jest to usługa nieustawowa/fakultatywna.
Rozdział 1 ustawy rolnej z 1986 r. (the Agriculture Act)
stanowi podstawę prawną dla zapewnienia rządowego
doradztwa w zakresie dowolnej działalności rolniczej

Wydatki planowane w ramach programu:

Wydatki planowane na wspomnianą usługę łącznie wyniosą do
8 mln GBP na lata 2005/06 i 2006/07 jak wymieniono
poniżej:

2005/2006 — 3 500 000 GBP

2006/2007 — 4 500 000 GBP

Maksymalna intensywność pomocy: Intensywność pomocy
wynosi 100 %

Data realizacji: 26 września 2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Program kończy się 31 marca 2007 r. Pomoc
będzie wypłacana do 30 kwietnia 2007 r.

Cel pomocy: Rozwój sektorowy. Celem nowej usługi jest
zapewnienie doradztwa i szkoleń mających pomóc rolnikom w
zrozumieniu jakie będą skutki systemu jednolitych płatności
dla ich gospodarstw. Zachęci ona rolników do przemyślenia
możliwości takich jak restrukturyzacja, dywersyfikacja, współ-
praca lub przygotowanie strategii wyjścia z przemysłu. Koszty
kwalifikowane będą zatem obejmować koszty doradztwa oraz
koszty związane z kształceniem i szkoleniem rolników i
pracowników rolnych zgodnie z art. 14 rozporządzenia (WE)
nr 1/2004

Sektory gospodarki: Program jest otwarty dla wszystkich
przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem produktów
rolnych zarejestrowanych w systemie jednolitych płatności w
Anglii. Jednakże oprócz produkcji doradztwo może obejmować
dywersyfikację w kierunku działalności związanej z przetwarza-
niem i obrotem. Wszystkie podsektory kwalifikują się

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Department for Environment, Food and Rural Affairs:
Rural Development Service
Ergon House
Horseferry Road
London
SW1P 2AL
United Kingdom

Adres internetowy:

www.defra.gov.uk/farm/state-aid/setup/exist-exempt.htm. Farm
Business Advice Service (usługi doradztwa dla przedsiębiorstw
rolnych) — Knowing Your Options Można również wejść
bezpośrednio na stronę www.defra.gov.uk/farm/state-aid/setup/
schemes/nwstabiliser.pdf

Dalsze informacje: Poddane restrukturyzacji Farm Business
Advice Service (usługi doradztwa dla przedsiębiorstw rolnych)
będą funkcjonowały od dnia 26 września 2005 r. W ramach
usług będą udzielane darmowe porady przedsiębiorstwom
rolnym, aby umożliwić im rozważenie dostępnych możliwości
wynikających z wprowadzenia systemu jednolitych płatności w
dniu 1 stycznia 2005 r. Ta nowa usługa zastąpi wcześniejsze
trzydniowe Farm Business Advice Service (usługi doradztwa dla
przedsiębiorstw rolnych) (aid XA 7/04), które zakończyły się
dnia 31 marca 2005 r.

Usługi te będą świadczone przez trzy przedsiębiorstwa
działające na terenie całej Anglii. Przedsiębiorstwa te zostały
wybrane w drodze przetargu zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporzą-
dzenia nr 1/2004

Numer pomocy: XA 62/05

Państwo Członkowskie: Niderlandy

Region: Prowincje Limburg, Noord-Brabant, Utrecht, Gelder-
land i Overijssel

Nazwa programu pomocy:

Limburg:

Algemene subsidieverordening 2004; Subsidieregels Project
Verplaatsing Intensieve Veehouderijen Noord- en Midden-
Limburg; Beleidsregels Project Verplaatsing Intensieve Veehou-
derijen Noord- en Midden-Limburg

Noord-Brabant:

Verordening subsidies kwaliteits- en structuurverbetering
Landelijk Gebied provincie Noord-Brabant 2001; Subsidierege-
ling Verplaatsingskosten Veehouderij 2005
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Utrecht:

Subsidieverordening verplaatsing intensieve veehouderij
provincie Utrecht 2005

Gelderland:

Subsidieregeling Verplaatsing intensieve veehouderijen Gelder-
land

Overijssel:

Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel; Beleidsregel Verplaatsing
intensieve veehouderijen Overijssel 2005

Podstawa prawna: Artikel 105 juncto artikel 145 Provin-
ciewet, alsmede artikel 158 Provinciewet

Roczne wydatki planowane w ramach programu w milio-
nach EUR:

2005 2006 2007 2008-
2012 (*) Ogółem (*)

Limburg 0 0,225 3,415 3,96 7,7

Noord-Brabant 12,5 13 13 2 40,5

Utrecht 0 0 0 1,6 1,6

Gelderland 1 1 3 8 13

Overijssel 0 1,17 0 5,73 6,9

Ministerstwo
Rolnictwa,
Zarządzania
Środowiskiem i
Rybołówstwa

1,5 18,23 2,25 (*) 71,22 93,2

(*) W stosownych przypadkach przewidywane kwoty maksymalne ujęte w
budżecie, lub kwoty które zostaną ujęte w budżetach.

Maksymalna intensywność pomocy:

W ramach ustanowionych na mocy art. 6 ust. 1 i 2 rozporzą-
dzenia Komisji (WE) nr 1/2004, pomoc udzielana jest w nastę-
pującej formie:

1. 100 % ceny opartej na szacowanej wartości zabudowań
gospodarskich, w których prowadzona jest intensywna
hodowli bydła, która ma zostać przeniesiona. Wartość
szacunkowa powiązana jest z ceną budowy lub uzyskania
takiej samej wydajności produkcyjnej, przy analogicznej
żywotności technicznej i operacyjnej.

2. 25 EUR na metr kwadratowy powierzchni rozbieranych
zabudowań gospodarskich. Obejmuje to rekompensatę za
koszty rozbiórki zabudowań gospodarskich wymienionych
w pkt 1.

3. 100 % ceny opartej na szacowanej wartości odnoszącej się
do wartości gruntu, na którym znajdują się zabudowania
gospodarskie, w których odbywała się intensywna hodowla
bydła. Szacowana wartość oparta jest na wartości gruntu po

przeniesieniu intensywnej hodowli bydła oraz rozbiórce
zabudowań gospodarskich, tj. na wartości użytków rolnych.

4. Rzeczywiście poniesione koszy doradztwa, projektu i badań
związane z odtworzeniem produkcji wynoszą maksymalnie
1 000 EUR na przenoszoną jednostkę NGE, do maksymalnej
łącznej kwoty 100 000 EUR. Jednostka NGE (Nederlandse
Grootte Eenheid) jest jednostką przedstawiającą gospodarczy
rozmiar gospodarstwa lub odrębnej instalacji produkcyjnej
w danym gospodarstwie w oparciu o salda obliczone dla
poszczególnych gatunków oraz na hektar; jest to jednostka
stosowana przez Landbouw Economisch Instituut.

5. 25 EUR za metr kwadratowy gruntu na odtworzenie
produkcji, na którym znajdowały się nieużyteczne zabudo-
wania gospodarskie, które również rozebrano. Kwota ta
obejmuje rekompensatę za koszty rozbiórki

Data realizacji: Realizacja rozpoczyna się zgodnie z art. 19
ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1/2004, to znaczy po
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich

Czas trwania programu pomocy: Od września 2005 r. do
września 2012 r. włącznie

Cel pomocy: Przenoszenie — w interesie publicznym —
zabudowań gospodarskich, w których prowadzona jest inten-
sywna hodowla bydła. Pomoc dotyczy przenoszenia dobrze
rokujących gospodarstw prowadzących intensywną hodowlę
bydła (małych i średnich przedsiębiorstw) mieszczących się na
obszarach pod rozbudowę. Obszary pod rozbudowę stanowią
ograniczone przestrzennie powierzchnie przeznaczone do
ponownej zabudowy objęte Ustawą o ponownej zabudowie,
które przeznaczone są przede wszystkim pod zabudowę miesz-
kaniową lub ochronę przyrody, na których niemożliwe jest
rozszerzanie, odtwarzanie produkcji lub tworzenie intensywnej
hodowli bydła

Sektory gospodarki: Do pomocy kwalifikują się gospodar-
stwa prowadzące intensywną hodowlę bydła (małe i średnie
przedsiębiorstwa) mieszczące się na obszarach pod rozbudowę.

Pomoc przyznawana jest na mocy art. 6 ust. 1 i 2 rozporzą-
dzenia Komisji (WE) nr 1/2004

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Provincie Limburg
Limburglaan 10
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
Nederland

Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Nederland

Provincie Utrecht
Pythagoraslaan 101
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Nederland
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Provincie Gelderland
Markt 11
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
Nederland

Provincie Overijssel
Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Nederland

Strona internetowa:

www.limburg.nl

www.brabant.nl

www.provincie-utrecht.nl

www.gelderland.nl

www.overijssel.nl

Pomoc nr: XA 64/05

Państwo Członkowskie: Królestwo Hiszpanii

Region: Autonomiczny Region Murcji

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Pomoc dla przedsiębiorstw z
przeznaczeniem na wykonanie i wykorzystanie projektów
urządzeń wykorzystania odnawialnych zasobów energetycz-
nych do wykonania w 2005 r.

Podstawa prawna: Orden de 28 de julio de 2005, de la
Consejería de Industria y Medio Ambiente, de modificación de
la Orden de 20 de enero de 2005 de la Consejería de
Economía, Industria e Innovación, publicada en el BORM no 23
de 29 de enero de 2005, por la que se regulan las bases y la
convocatoria de ayudas a empresas y a familias e instituciones
sin fines de lucro, con destino a la ejecución y explotación de
proyectos de instalaciones de aprovechamiento de recursos
energéticos renovables, para el ejercicio 2005

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: W
przypadku przedsiębiorstw: 400 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 40 % ekwiwalentu
dotacji brutto kosztów kwalifikowanych

Data realizacji: Wejdzie w życie wraz z publikacją niniejszego
zarządzenia w Dzienniku Urzędowym Regionu Murcja.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: grudzień 2005 r.

Cel pomocy:

— Przyznanie przedsiębiorstwom (MŚP) dotacji na 2005 r. z
przeznaczeniem na wykonanie i wykorzystanie projektów
urządzeń do wykorzystania odnawialnych zasobów energe-
tycznych do wykonania w 2005 r. zlokalizowanych na
terenie regionu Murcja.

— Rozszerzenie na małe i średnie przedsiębiorstwa tego
regionu zajmujące się produkcją, przetwórstwem i obrotem
produktami rolnymi pomocy z przeznaczeniem na wyko-
nanie i wykorzystanie projektów urządzeń do wykorzys-
tania odnawialnych zasobów energetycznych do wykonania
w 2005 r., o których mowa w zarządzeniu z dnia 20
stycznia 2005 r. Wydziału ds. Gospodarki, Przemysłu i
Innowacji opublikowanym w Dzienniku Urzędowym
Regionu Murcja nr 23 z dnia 29 stycznia 2005 r. (obej-
mującym warunki rozporządzenia 70/2001).

— Pomoc zostanie przyznana zgodnie z art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 1/2004 Komisji, a koszty kwalifikowane objęte
programem będą następujące:

1. Za koszty kwalifikowane uważa się tę część inwestycji,
która przypada na dobra materialne (budowle inżynie-
ryjne, montaż i urządzenia) niezbędne do osiągnięcia
zamierzonych celów.

2. Następujące koszty nie zostaną uwzględnione:

a) Podatek VAT uiszczony przy zakupie towarów i
usług oraz ogólnie każdy podatek lub opłata zapła-
cone przez wnioskodawcę.

b) Zasoby informatyczne wyraźnie nieprzeznaczone do
celu przedstawionego we wniosku.

c) Nakłady na ekipy wykonujące prace.

d) Koszty nabycia lub dzierżawy terenu.

e) Honoraria związane z projektem — w odpowiednim
przypadku.

f) Wydatki wyraźnie niezdefiniowane lub niemające na
celu wykorzystania odnawialnych zasobów energe-
tycznych.

g) Nakłady na urządzenia do odbioru pozyskanych
odnawialnych zasobów energetycznych

Sektor(-y) gospodarki: Sektor przetwarzania i obrotu produk-
tami rolnymi

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Consejería de Industria y Medio Ambiente
C/San Lorenzo, no 6
E-30071 Murcia

Adres internetowy: www.carm.es (Consejería de Industria y
Medio Ambiente/ Ayudas y subvenciones:

http://www.carm.es/ceii/subv_detalle_ini.asp?S=TODOS)

Pomoc nr: XA 66/05

Państwo Członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: Walia

Nazwa programu pomocy: Wales Catchment Sensitive
Farming Project
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Podstawa prawna: Agriculture Act 1986 (Section 1(1)(C) to
be read in conjunction with Government of Wales Act 1998
(Sections 40 and 85))

Planowane w ramach programu roczne wydatki:

Planowane roczne wydatki

2005: 5 200 GBP

2006: 382 480 GBP

2007: 209 180 GBP

Razem: 596 860 GBP

Maksymalna intensywność pomocy:

W skład programu wchodzą dwa rodzaje środków:

1 wsparcie techniczne: 100 %

2 dotacje na inwestycje związane z poprawą środowiska: 60 %

Data realizacji: 26 września 2005 r.

Czas trwania programu pomocy: Pomoc może być przyzna-
wana do dnia 31 marca 2007 r. Wypłaty końcowe w ramach
programu będą dokonywane do dnia 30 czerwca 2007 r.

Cel pomocy:

Ochrona środowiska naturalnego

Zgromadzenie Narodowe Walii ustanowi i zrealizuje projekt
wspierający rolnictwo respektujące zbiorniki wodne w celu
ochrony środowiska wodnego. Projekt będzie realizowany w
dwóch obszarach, które obejmują 80 gospodarstw.

Obejmuje on doradztwo w zakresie rozpoznawania potencjal-
nego zagrożenia zanieczyszczeniem oraz wymogów w zakresie
łagodzenia jego skutków. Pomoc będzie przyznawana zgodnie
z art. 14 rozporządzenia 1/2004, a kwalifikowane wydatki
obejmą usługi doradcze.

Dotacje będą również wypłacane na kwalifikowane inwestycje
w środki trwałe, które mają na celu poprawę środowiska
wodnego. Pomoc będzie przyznawana zgodnie z art. 4
rozporządzenia 1/2004, a kwalifikowane wydatki obejmą:

— koszty budowy, pozyskania lub ulepszenia nieruchomości,
oraz

— koszty zakupu lub zakupu w formie leasingu nowych
maszyn i sprzętu, w tym oprogramowania komputerowego
do wartości rynkowej majątku. Inne koszty związane z
umową leasingu (podatek, marża leasingodawcy, koszty
refinansowania odsetek, koszty ogólne, koszty ubezpie-
czenia itp.) nie stanowią wydatków kwalifikowanych.

Powyższe pozycje będą stanowić wydatki kwalifikowane
jedynie w przypadku, gdy w znaczny sposób przyczynią się do
zmniejszenia zagrożenia zanieczyszczeniem. Wydatki kwalifi-
kowane nie obejmują wydatków na maszyny używane.

Sektory gospodarki: Program dąży do zmniejszenia wpływu
produkcji rolnej na środowisko wodne, a pomoc będzie udzie-
lana wszystkim rentownym gospodarstwom rolnym z dwóch

obszarów objętych projektem, bez względu na rodzaj
produkcji.

Pierwszy z obszarów to wyżynny obszar hodowli zwierząt
gospodarskich (głównie bydła i owiec). Drugi obszar to nizinny
obszar zdominowany przez gospodarstwa mleczarskie i
hodowlane (bydło i owce)

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

National Assembly for Wales
Cathays Park (CP2)
Cardiff CF10 3NQ
United Kingdom

Adres internetowy:

www.defra.gov.uk/farm/state-aid/setup/exist-exempt.htm.
Należy otworzyć link „Wales Catchment Sensitive Farming
Project”. Można również wejść bezpośrednio na stronę

http://defraweb/farm/state-aid/setup/schemes/walescatch-
ment.pdf (w języku angielskim) lub http://defraweb/farm/state-
aid/setup/schemes/walescatchment-welsh.pdf (w języku walij-
skim)

Dalsze informacje:

Wniosek o finansowanie części projektu przy pomocy
funduszy w ramach pierwszego celu został złożony w ramach
pierwszego celu, priorytet 5, środek 7.

Podpisano i opatrzono datą w imieniu Departamentu ds.
Środowiska, Żywności i Spraw Wsi, właściwego organu w
Zjednoczonym Królestwie (Department for Environment, Food
and Rural Affairs)

Stephen Anderson
Agricultural State Aid Team Leader
Defra
8E9 Millbank
17 Smith Square
London
SW1P 3JR
United Kingdom

Numer pomocy: XA 68/05

Państwo Członkowskie: Niderlandy

Region: Nie dotyczy

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Pomoc przyznana przez Radę ds.
handlu hurtowego rolnymi produktami spożywczymi (Hoofd-
bedrijfschap Agrarische Groothandel) na handel hurtowy w
sektorze warzyw i owoców w Niderlandach

Podstawa prawna: Heffingsverordening groenten en fruit
2004, Verordening heffing groenten en fruit 2005 alsmede hun
jaarlijkse rechtsopvolgers, welke heffingsverordeningen hun
wettelijke basis vinden in artikel 126 van de Wet op de bedrijf-
sorganisatie
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Roczne wydatki planowane w ramach programu lub
całkowita kwota pomocy indywidualnej udzielonej
podmiotowi: Rada ds. handlu hurtowego rolnymi produktami
spożywczymi przeznaczyła kwotę 100 000 EUR na pomoc
techniczną dla hurtowników w sektorze warzyw i owoców w
Niderlandach

Maksymalna intensywność pomocy: 100 000 EUR

Data realizacji: Po zatwierdzeniu rozporządzenia o podatkach
(patrz postawa prawna) na poziomie krajowym, które zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 1/2004 powinno nastąpić po
upłynięciu 10 dni roboczych

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Pomoc techniczna będzie udzielana przez czas
nieokreślony, zważywszy na ciągłą potrzebę udzielania aktual-
nych informacji

Cel pomocy: Celem pomocy jest podniesienie konkurencyj-
ności hurtowników w sektorze warzyw i owoców poprzez
dostarczanie im stosownej wiedzy i odpowiednich informacji,
których samodzielne zdobycie uniemożliwia niewielki rozmiar
tych przedsiębiorstw. Wsparcie dotyczy pomocy technicznej
zgodnej z art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1/2004

Sektor(-y) gospodarki: Program dotyczy hurtowników
warzyw i owoców, a więc wprowadzania do obrotu produktów
rolnych, zwłaszcza warzyw i owoców bez względu na ich
pochodzenie

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel; adres: Postbus
1012, 1430 BA Aalsmeer, Nederland

Strona internetowa: www.hbag.nl i www.hbaggroenten.nl
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