
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 73/03)

Pomoc nr: XA 65/05

Państwo członkowskie: Królestwo Hiszpanii

Region: Wspólnota Autonomiczna Regionu Murcja

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Przyznanie pomocy na rok 2005
na realizację projektów oraz przeprowadzenie badań i audytów
w zakresie oszczędzania energii, skuteczności i zróżnicowania
energetycznego

Podstawa prawna: Orden de 28 de julio de 2005 de la Conse-
jería de Industria y Medio Ambiente, de modificación de la
Orden de 20 de enero de 2005, de la Consejería de Economía,
Industria e Innovación, por la que se establecen las bases y la
convocatoria para la concesión de ayudas para el año 2005
con destino a la ejecución de proyectos y realización de estu-
dios y auditorias en materia de ahorro, eficiencia y diversifica-
ción energética

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: W
przypadku przedsiębiorstw: 485 000 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) znajdującym się na

terenie regionu Murcja dotacji na 2005 r. z przeznaczeniem
na realizację projektów i przprowadzenie badań oraz
audytów w zakresie oszczędzania energii, skuteczności i
zróżnicowania energetycznego.

— Objęcie małych i średnich przedsiębiorstw tego regionu,
zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i wprowadza-
niem do obrotu produktów rolnych, pomocą na rok 2005
na realizację projektów oraz przprowadzenie badań i
audytów w zakresie oszczędzania energii, skuteczności i
zróżnicowania energetycznego, o których mowa w
zarządzeniu z dnia 20 stycznia 2005 r. Wydziału ds.
Gospodarki, Przemysłu i Innowacji opublikowanym w
Dzienniku Urzędowym Regionu Murcja nr 25 z dnia 1
lutego 2005 r.

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

Projekty: Za koszty kwalifikowane uważa się tę część inwes-
tycji, która przypada na dobra materialne (budowle inżynie-

ryjne, wyposażenie, montowanie i instalacje) należące do
beneficjenta.

Studia wykonalności i audyty energetyczne: Za koszty kwalifiko-
wane uważa się całość inwestycji zrealizowanych na
przprowadzenie badań lub audytu, z wyłączeniem VAT

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

Pomoc nr: XA 69/05

Państwo Członkowskie: Republika Federalna Niemiec

Nazwa programu pomocy: Wytyczne Federalnego Minister-
stwa ds. Ochrony Konsumenta, Żywności i Rolnictwa (BMVEL)
w sprawie wykorzystania funduszy Rządu Federalnego na cele
specjalne zdeponowanych w Landwirtschaftlichen Rentenbank,
podsekcja 2.2: Wprowadzanie na rynek i praktyczna realizacja.

Podstawa prawn: § 2 Abs. 1 des Gesetzes über das Zweckver-
mögen des Bundes bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank
vom 12. August 2005 (BGBl. I, S. 2363)

Planowane w ramach programu roczne wydatki: 5 mln
EUR jako pożyczka niskooprocentowana, z czego 1 mln EUR
jako gwarancja

Maksymalna intensywność pomocy: 40 %

Data realizacji: Następnego dnia po opublikowaniu wyżej
wymienionych Wytycznych w Dzienniku Urzędowym (Bundes-
anzeiger). Proces publikacji w Dzienniku Urzędowym już się
rozpoczął; publikacja nastąpi najwcześniej 10 dni roboczych
po notyfikowaniu przez Komisję numeru pomocy

Czas trwania programu pomocy: 30 czerwca 2007 r.

Cel pomocy: Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw
przy wprowadzaniu na rynek innowacji i praktycznej ich reali-
zacji poprzez pomoc dla inwestycji w rolnictwie i ogrodnictwie
(art. 4 i 7 rozporządzenia (WE) nr 1/2004)
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Sektory gospodarki: rolnictwo i ogrodnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Landwirt-
schaftliche Rentenbank, Hochstr. 2, D-60313 Frankfurt am
Main

Adres internetowy:
http://www.rentenbank.de/d/Kredite/Richtlinie_Zweckvermoe-
gen.pdf

Pomoc nr: XA 70/05

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Lombardia

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Wsparcie techniczne dla gospo-
darstw rolnych na korzystanie z możliwości przewidzianych w
ramach polityki rolnej

Podstawa prawna:
— Legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7, «Norme per gli inter-

venti regionali in agricoltura» e, in particolare, i seguenti
articoli:

— art. 3, «Tavolo istituzionale per le politiche agricole
regionali e Tavolo agricolo regionale»;

— art. 10, «Assistenza tecnica alle aziende agricole, forma-
zione e qualificazione professionale»;

— Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia —
Misura «n»;

— Delibera di Giunta Regionale n. VIII/791 del 19 settembre
2005.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
775 000 EUR w 2005 r.

W kolejnych latach kwota pomocy będzie określona na
podstawie środków budżetu regionalnego i nie przekroczy
1 000 000 EUR rocznie

Maksymalna intensywność pomocy: Na mocy art. 14 ust. 3
rozporządzenia (WE) nr 1/2004 kwota pomocy nie przekroczy
100 000 EUR na gospodarstwo rolne.

Pierwsza pomoc wyrażona jako ekwiwalent dotacji może
wynosić 8 EUR na gospodarstwo rolne

Data realizacji: Począwszy od momentu, w którym spełnione
są wymogi art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1/2004

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: 5 lat

Cel pomocy: Celem pomocy jest informowanie i rozpowszech-
nianie wśród rolników w Lombardii możliwości oferowanych
przez nowe programy wspólnotowe planowane na lata 2007-
2013.

Podstawowe instrumenty wsparcia technicznego przy korzys-
taniu z pomocy wspólnotowej nie pozwalają na dostarczenie
rolnikom pełnych, dogłębnych i niezbędnych informacji na
temat nowych możliwości oferowanych przez pomoc Wspól-
noty i pomoc państwa.

Konieczne jest zatem uruchomienie odpowiedniego wsparcia
umożliwiającego innym wykwalifikowanym podmiotom

związanym z rolnictwem promowanie inicjatyw w zakresie
wsparcia technicznego i informowania, które mają na celu
uzupełnienie instrumentów podstawowych pod względem iloś-
ciowym i jakościowym tak, aby były one dostosowane do
otwarcia rynków i globalizacji gospodarki wiejskiej.

Zarządzanie pomocą, także w świetle wymienionych wyżej
przepisów obowiązujących na poziomie regionalnym, będzie
powierzone najbardziej reprezentatywnym na terenie
Lombardii zawodowym organizacjom rolnym, powszechnie
kojarzonym w całym regionie i zapewniającym wystarczającą
ilość ośrodków w różnych podsektorach rolnych i rolno-spoży-
wczych w Lombardii.

Jednostki zarządzające będą wybierane w drodze zaproszenia
do składania wniosków, w którym przedstawione będą kryteria
selekcji i zasady udzielania wsparcia technicznego MŚP sektora
rolnictwa.

Na podstawie przepisów wspólnotowych beneficjentami końco-
wymi pomocy są MŚP sektora rolnictwa prowadzące działal-
ność na terenie Lombardii, określone w załączniku 1 do
rozporządzenia (WE) nr 70/2001.

Niniejszy program pomocy został uruchomiony na podstawie
przepisów art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1/2004 w celu
pokrycia kosztów usług doradztwa technicznego

Sektory gospodarki: Małe i średnie przedsiębiorstwa
działające w sektorze produkcji, przetwórstwa i obrotu produk-
tami rolnymi

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Regione Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Via Pola, 12/14
I-20124 Milano

Strony internetowe:
www.regione.lombardia.it
www.agricoltura.regione.lombardia.it

Pomoc nr: XA 71/05

Państwo członkowskie: Łotwa

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Program pomocy: „Pomoc na
rzecz propagowania działań w zakresie początkowego uznania
i wspierania działalności nowoutworzonych grup producentów
owoców i warzyw.”

Podstawa prawna: Ministru kabineta 2005. gada 25. janvāra
noteikumi Nr. 70 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimnie-
cībai 2005. gadā un tā piešķiršanas kārtība” 7. pielikuma 4.
nodaļa.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Łączna kwota pomocy w ramach programu w 2005 r. wynosi
26 000 LVL (36 995 EUR)

Maksymalna intensywność pomocy: Stawka pomocy wynosi
30 % uzasadnionych wydatków, tj. wynajem pomieszczeñ
biurowych, sprzêt i oprogramowanie komputerowe, koszty
personelu administracyjnego

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

Cel pomocy: Celem pomocy jest propagowanie zakładania i
działania grup producentów owoców i warzyw

Sektory gospodarki:

Pomoc przeznaczona jest dla małych i średnich przedsiębiorstw
sektora rolnego.

Pomoc dla sektora owoców i warzyw

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Rīga, LV-1981

Adres internetowy: www.zm.gov.lv

Pomoc nr: XA 72/05

Państwo członkowskie: Łotwa

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Pomoc przeznaczona na inwes-
tycje rolne

Podstawa prawna: Ministru kabineta 2005. gada 25. janvāra
noteikumi Nr. 70 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimnie-
cībai 2005. gadā un tā piešķiršanas kārtība” 13. pielikums.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Łączna kwota pomocy na rok 2005: 3 579 426 LVL
(5 093 064 EUR)

Maksymalna intensywność pomocy: Pomoc w wysokości do
30 % przyznawana jest na następujące działania: zakup wypo-
sażenia służącego wstępnemu przetwarzaniu i konserwowaniu
zbóż, roślin oleistych i włóknistych (w szczególności zakup i
instalowanie wag elektronicznych, zakup sprzętu laboratoryj-
nego), budowa lub remont budynków, zakup materiałów
budowlanych do tego celu, budowa asfaltowych lub betono-
wych platform w pobliżu miejsc wstępnego przetwarzania,
której koszty nie przekraczają 20 LVL/m2, nabycie technik
zbioru lnu; budowa lub remont budynków przeznaczonych do
wytwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego (miód,
mleko) i/lub zakup materiałów budowlanych do tego celu,
zakup sprzętu do dojenia. Łączna kwota przyznanej pomocy
nie może przekraczać 30 000 LVL na beneficjenta oraz
100 000 LVL na zatwierdzone zrzeszenia producentów. Kwota
wyasygnowanych środków, na podstawie której obliczana jest
wysokość pomocy, określana jest na podstawie ceny podsta-
wowej (bez podatku VAT) wskazanej w dokumentacji zakupu.
Koszty transportu nie są uwzględniane przy obliczaniu dotacji

Data realizacji: październik 2005 r.

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

Cel pomocy: Wspieranie inwestycji w sektorze rolnym w celu
podniesienia wartości dodanej produkcji rolnej oraz poprawy
jakości produktów rolnych

Sektory gospodarki:

Małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność
rolniczą.

Sektor rolnictwa i hodowli zwierząt.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Zemkopības ministrija
Rīga 04.10.2005.
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Rīga, LV-1981

Strona internetowa: www.zm.gov.lv

Dalsze informacje: Wejście w życie niniejszego programu
pomocy unieważnia program pomocy XA 29/05

Pomoc nr: XA 73/05

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: Północno-zachodnia Anglia

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Collaborative Advisory Service
(Północno-zachodnia Anglia)

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

Wydatki planowane w ramach programu: Całkowita
wartość kwoty pomocy wynosi 280 000 GBP na okres 20
miesięcy. Finansowanie pochodzi z budżetów na 3 wskazane
poniżej lata budżetowe:

10 listopada 2005 r. do 31 marca 2006 r. 80 000 GBP

1 kwietnia 2006 r. do 31 lipca 2007 r. 160 000 GBP

1 kwietnia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. 40 000 GBP

Maksymalna intensywność pomocy: Intensywność pomocy
wynosi 100 %.

Data realizacji: 10 listopada 2005 r.

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

Cel pomocy: Rozwój sektorowy. W ramach programu
pomocy świadczone będą usługi doradcze dla rolników, przed-
siębiorstw pozostających pod kontrolą rolników (farmer
controlled businesses lub FCBs) i innych spółdzielni należących
do łańcucha dostaw rolnych w regionie północno-zachodniej
Anglii. Program pomocy proponuje doradztwo w celu wspie-
rania poprawy efektywności i wydajności gospodarstw rolnych
poprzez optymalizację współpracy i efektywność łańcucha
dostaw.

Pomoc będzie przyznawana zgodnie z art. 14 rozporządzenia
1/2004, a kwalifikowane wydatki obejmą usługi doradcze

25.3.2006 C 73/5Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Sektor(-y) gospodarki: Program pomocy obejmuje przede
wszystkim przedsiębiorstwa produkcji rolnej. Jednakże niektóre
przedsiębiorstwa z innych sektorów szeroko pojętego łańcucha
dostaw rolnych (w tym przetwórstwo i wprowadzanie do
obrotu) mogą również zostać objęte programem. Program jest
otwarty dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją (prze-
twórstwem lub wprowadzaniem do obrotu) każdego typu
produktów rolnych

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Northwest Regional Development Agency
PO Box 37
Renaissance House
Centre Park
Warrington
Cheshire WA1 1XB
United Kingdom

Adres internetowy: www.effp.org.uk/intradoc-cgi/idc_cgi_isa-
pi.dll?IdcService=GET_DOC_PAGE&Action=GetTemplatePage&-
Page=EFFP_NORTH_WEST_PAGE. Click on Collaborative Advi-
sory Service (North West England).

Informacje dotyczące programu pomocy są również udostęp-
nione w internecie w ramach wykazu scentralizowanego przez
Zjednoczone Królestwo i dotyczącego programów pomocy
państwa objętych wyłączeniem (www.defra.gov.uk/farm/state-
aid/setup/exist-exempt.htm)

Inne informacje: Program pomocy będzie dostępny dla
wszystkich przedsiębiorstw szeroko pojętego łańcucha dostaw
produktów rolnych. Zatem mogą to być również niektóre
przedsiębiorstwa, które nie działają w sektorze produkcji, prze-
twórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów wymienio-
nych w załączniku 1 (np. przedsiębiorstwa, które przetwarzają
produkty wymienione w załączniku 1 na produkty niewymie-
nione w załączniku 1). Pomoc dla przedsiębiorstw pozarolni-
czych będzie wypłacana z uwzględnieniem rozporządzenia
Komisji nr 69/2001 na temat pomocy de minimis.

Beneficjenci nie mają możliwości wyboru dostawcy usług.
Będzie on reprezentowany przez English Farming and Food
Partnerships, wybrany zgodnie z zasadami rynkowymi w
drodze przetargu, zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1/2004

Pomoc nr: XA 74/2005

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Giunta Regionale della CAMPANIA — Assessorato
all'Agricoltura ed Attività Produttive — Area Generale di Coor-
dinamento Sviluppo Attività Settore Primario — Settore Inter-
venti per la Produzione Agricola, Produzione Agro Alimentare,
Mercati Agricoli, Consulenza Mercantile.

Nazwa programu pomocy: Zachęcanie MŚP prowadzących
działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem
produktami rolnymi do produkowania i stosowania odnawial-
nych źródeł energii i zwiększenia wydajności energetycznej w
rolnictwie

Podstawa prawna:
— art. 1, commi 3 e 4 del Decreto legislativo 30 aprile 1998,

n. 173 (Gazzetta ufficiale n. 129 del 5.6.1998) che ha isti-
tuito un regime di aiuti per l'incentivazione dell'utilizzo di
fonti rinnovabili di energia e di sistemi idonei a limitare
l'inquinamento e l'impatto ambientale o comunque a
ridurre i consumi energetici;

— DM n. 401 dell'11.9.1999 (GU 260 del 5.11.1999), che ha
emanato le norme di attuazione dell'art. 1, commi 3 e 4 del
Decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173 per la conces-
sione di aiuti a favore della produzione e utilizzazione di
fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo;

— Decisione della Commissione europea SG (99) D/981, del 9
novembre 1999, relativa al regime di aiuto n. 307/B/98,
approvato in attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

— art. 4 del Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione
del 23 dicembre 2003 a favore delle piccole e medie
imprese attive nel settore della produzione, trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli (Gazzetta uffi-
ciale L 1 del 3.1.2004)

Planowane w ramach programu roczne wydatki: Przewi-
duje się wykorzystanie środków finansowych w wysokości
1 990 941,22 EUR przyznanych regionowi Kampania przez
Ministerstwo ds. Polityki Rolnej i Leśnej (Ministero delle Poli-
tiche Agricole e Forestali) na mocy dekretu ministerialnego nr
156409 z dnia 8 listopada 2001 r. na realizację działań prowa-
dzonych w celu określonym w art. 1 ust. 3 i 4 Decreto legisla-
tivo 173/98; środki te są zgodne z kryteriami realizacji określo-
nymi w dekrecie ministerialnym nr 401/99.

Maksymalne wydatki kwalifikujące się do pomocy indywi-
dualnej przyznawanej w ramach niniejszego programu nie
przekraczają maksymalnej wysokości przewidzianej w art. 1
ust. 3 rozporządzenia nr 1/2004 w odniesieniu do gospodarstw
prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwór-
stwem i obrotem produktami rolnymi

Maksymalna intensywność pomocy: Intensywność pomocy
nie może przekraczać 40 % kosztów kwalifikowanych, przy
czym pomoc może być podwyższona do 50 % w odniesieniu
do przedsiębiorstw znajdujących się na obszarach o niekorzyst-
nych warunkach gospodarowania określonych w art. 17
rozporządzenia (WE) nr 1257/1999.

W przypadku inwestycji dokonywanych przez młodych
rolników w okresie pięciu lat od podjęcia działalności, wartości
te mogą osiągnąć maksymalną wysokość 50 % i 60 % na
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
„Młodzi rolnicy” oznaczają producentów wytwarzających
produkty rolne, zgodnie z definicją zawartą w art. 8 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1257/1999

Data realizacji: Program pomocy wchodzi w życie w trzy-
dziestym dniu od daty jego opublikowania w Bollettino Ufficiale
della Regione Campania (Dziennik Urzędowy Regionu Kampania)
i nie wcześniej niż dziesięć dni roboczych od daty wysłania
niniejszego dokumentu, zgodnie z przepisami art. 19 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 1/2004
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Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Korzystanie z programu pomocy będzie
możliwe do wyczerpania środków i w okresie obowiązywania
rozporządzenia (WE) nr 1/2004

Cel pomocy: Program pomocy jest przeznaczony dla indywi-
dualnych lub stowarzyszonych MŚP sektora rolnictwa zgodnie
z definicją w rozporządzeniu (WE) nr 70/2001, których
rentowność odpowiada kryteriom określonym w DRD nr 183
z dnia 5 kwietnia 2005 r. wydanym w związku z przepisami, o
których mowa w skonsolidowanym tekście uzupełnienia
programu POR Campania 2000-2006 zatwierdzonym w DGR
nr 1855 z dnia 22 października 2004 r. oraz zmianami wnie-
sionymi do wymienionego dokumentu i przyjętymi w DGR
nr 846/2005.

Celem pomocy jest zachęcanie do inwestycji w zakresie
produkcji i stosowania odnawialnych źródeł energii w wymie-
nionych wyżej przedsiębiorstwach rolnych, w których wspom-
niane inwestycje (źródła odnawialne i zmniejszenie kosztów
energii produkcji) są uzupełnieniem dla podstawowej działal-
ności rolnej i rolno-przemysłowej i są dokonywane w celu
pokrycia zapotrzebowania gospodarstwa rolnego na energię.

Inicjatywa ta przewiduje zachęcanie produkcji leśno-rolniczej i/
lub produktów ubocznych lub stałych odpadów z przetwór-
stwa, w tym odpadów, do produkowania energii cieplnej do
wyłącznego użytku w gospodarstwie i wspieranie działań
mających na celu oszczędzanie energii lub ograniczenie stoso-
wania paliw kopalnych na rzecz korzystania z energii odna-
wialnej w procesach produkcyjnych w gospodarstwach

Odniesienie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1/2004

Podstawą programu pomocy przeznaczonej dla MŚP prowadzą-
cych działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i
obrotem produktami rolnymi jest art. 4 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia 2003 r. (Dz.U. L 1 z
3.1.2004)

Wydatki kwalifikowane

Do pomocy kwalifikują się następujące wydatki:

1. koszty instalacyjne i koszty produkcji biomasy rolniczej i
leśnej;

2. zakup przeznaczonych do użytku w gospodarstwie
urządzeń cieplnych zasilanych biomasami roślinnymi oraz
przyrządów i urządzeń w celu ograniczenia kosztów
produkcji energii;

3. zakup nowych maszyn i sprzętu do zbierania, składowania i
stosowania biomasy oraz urządzeń i programów kompute-
rowych;

4. koszty ogólne, takie jak honoraria dla doradców zawodo-
wych i za studia wykonalności, uzyskanie patentów i
pozwoleń maksymalnie do 12 % kosztów wymienionych w
powyższych punktach

Sektor(-y) gospodarki: Program pomocy jest przeznaczony
dla regionalnej produkcji rolnej i rolno-przemysłowej. Obej-
muje on wszystkie podsektory związane z produkcją zwierzęcą
i uprawami

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Giunta Regionale della Campania
Assessorato all'Agricoltura ed Attività Produttive
Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore
Primario
Settore Interventi per la Produzione Agricola, Produzione Agro
Alimentare, Mercati Agricoli, Consulenza Mercantile.
Centro Direzionale — Isola A/6
I-80143 Napoli
tel.: (39-81) 796 74 25-4
fax: (39-81) 796 75 30

Strona internetowa: www.regione.campania.it

Numer pomocy: XA 75/2005

Państwo Członkowskie: Niderlandy

Region: Provincie Overijssel

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Decyzja wykonawcza w sprawie
dotacji dla prowincji Overijssel na rok 2005, pkt 4.2 Rozwój
przyszłościowego rolnictwa.

Podstawa prawna: Algemene Wet Bestuursrecht; Algemene
Subsidieverordening Overijssel 2005

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub
całkowita kwota pomocy indywidualnej udzielonej
podmiotowi: 721 000 EUR rocznie

Maksymalna intensywność pomocy:
— Na inwestycje w gospodarstwa rolne intensywność w odnie-

sieniu do inwestycji wynosi 40 %, do maksimum
100 000 EUR włącznie rocznie na inwestycję, przy czym
inwestycja musi dotyczyć jednego lub wielu z poniższych
celów:

a) obniżenie kosztów produkcji;

b) poprawa i zmiana profilu produkcji;

c) poprawa jakości;

d) ochrona i ulepszenie środowiska naturalnego, warunków
higienicznych oraz norm w zakresie dobrostanu
zwierząt;

e) wsparcie dywersyfikacji działalności rolniczej.

— Na wsparcie techniczne dla gospodarstw rolnych intensyw-
ność wynosi maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowanych
do maksymalnie 100 000 EUR włącznie, na trzy lata, na
beneficjenta końcowego

Data realizacji: Decyzja o realizacji pomocy na terenie
prowincji Overijssel na rok 2005 weszła w życie dnia 1
października 2005 r.
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Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Dział decyzji o realizacji pomocy na terenie
prowincji Overijssel na rok 2005 pt. „Rozwój przyszłościowego
rolnictwa” obecnie zakłada czas trwania do 31 grudnia 2006 r.
włącznie

Cel pomocy: Celem pomocy przyznanej na podstawie decyzji
o realizacji pomocy na terenie prowincji Overijssel, w ramach
działu „Rozwój przyszłościowego rolnictwa” jest

— Polepszenie struktury przestrzennej rolnictwa związanego z
uprawą

— Polepszenie i wzmocnienie podstaw gospodarczych
rolnictwa, poprzez stymulację ukierunkowanej na przyszły
rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.

Aby osiągnąć ten cel, pomoc przyznana może być na

a) Koszty inwestycyjne związane z budową, nabyciem lub
poprawą stanu nieruchomości, nowych maszyn i nowych
materiałów oraz ogólne koszty do maksymalnie 12 %
wymienionych wydatków.

b) Wsparcie techniczne: koszty doradztwa, szkoleń i koszty
organizacji targów, pokazów itp.

Zastosowanie mają tu następujące artykuły rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1/2004:

— Artykuł 4: Inwestycje w gospodarstwach rolnych;

— Artykuł 14: Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze
rolnym

Sektor(-y) gospodarki: Decyzja o realizacji pomocy na terenie
prowincji Overijssel w roku 2005 dział pt. „Rozwój przyszłoś-
ciowego rolnictwa” ma zastosowanie do grup rolniczych
(produkcja, przetwórstwo i zbyt) w sektorze hodowli inwen-
tarza (bydło, zwierzęta wypasane, kozy, owce), intensywnej
hodowli inwentarza (drób, trzoda chlewna i cielęta), uprawy
roli, ogrodnictwa gruntowego i ogrodnictwa szklarniowego.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Gedeputeerde
Staten van Overijssel

Strona internetowa: www.prv-overijssel.nl

Pomoc nr: XA 76/05

Państwo członkowskie: Łotwa

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Program pomocy: „Pomoc na
modernizację systemów osuszania gruntów”.

Podstawa prawna: Ministru kabineta 2005. gada 25. janvāra
noteikumi Nr. 70 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimnie-
cībai 2005. gadā un tā piešķiršanas kārtība” 7. pielikuma 1.
nodaļa.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Łączna kwota pomocy w ramach programu w 2005 r. wynosi
500 000 LVL

Maksymalna intensywność pomocy: Pomoc przeznaczona
jest na modernizację systemów osuszania gruntów: odnowę
kanałów odwadniających, zastąpienie systemów odwadniają-
cych rowami odwadniającymi, instalowanie dodatkowych
gałęzi odwadniania. Pomoc państwa pokrywa 40 % kosztów
prac budowlanych w obrębie systemów osuszania. Kwota
pomocy wzrasta o 10 % jeśli gospodarstwo usytuowane jest na
obszarze o niekorzystnych warunkach gospodarowania, okreś-
lonym w rozporządzeniu w sprawie rozwoju obszarów wiej-
skich, oraz o 5 % w przypadku wnioskodawców w wieku do
40 lat włącznie

Data realizacji: 15 września 2005 r.

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

Cel pomocy: Poprawa wilgotności gleby

1. Wydłużenie okresu wegetacji roślin (szybsze odprowadzenie
nadmiaru wilgoci w glebie: 1-2 tygodnie).

2. Regulacja odpływu wód powierzchniowych.

3. Zwiększenie przepływu.

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Zemkopības ministrijas Valsts sekretāre L. Straujuma
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Ryga 8 września 2005 r.
Rīga, LV-1981

Adres internetowy: www.zm.gov.lv
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