
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 181/03)

Pomoc nr: XA 72/04

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Kastylia-León

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Wsparcie dla MŚP w celu uzys-
kania zachęt podatkowych dla badań i rozwoju oraz innowacji
technologicznych

Podstawa prawna: Acuerdo del Consejo Rector de la Agencia
de Desarrollo Económico de Castilla y León por el que se
aprueban las bases de la convocatoria de determinadas ayudas
o incentivos de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla
y León cofinanciados con fondos estructurales

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota przyznana podmiotowi: 600 000 00 EUR na rok

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensyw-
ność pomocy brutto do 50 % zatwierdzonych kosztów kwalifi-
kowanych, przy maksymalnym pułapie 3 500 EUR dla każdej
z następujących pozycji kwalifikowanych:

a) Konieczne wydatki zewnętrzne na konsultacje związane z
przygotowaniem wniosku dla administracji podatkowej w
związku z uzgodnioną wcześniej oceną wydatków na
działania w zakresie badań naukowych, rozwoju i innowacji
technologicznych.

b) Konieczne wydatki zewnętrzne na konsultacje związane z
przygotowaniem wniosku dla administracji podatkowej w
związku z konsultacjami obowiązkowymi dotyczącymi
charakteru badań naukowych, rozwoju i innowacji techno-
logicznych.

c) Konieczne wydatki zewnętrzne na konsultacje związane z
przygotowaniem wniosku dla Ministerstwa Przemysłu,
Turystyki i Handlu lub agencji zdecentralizowanych w
związku ze sprawozdaniem dotyczącym działań w zakresie
badań naukowych, rozwoju i innowacji technologicznych
oraz wydatków i inwestycji związanych z takimi działa-
niami.

d) Wydatki zewnętrzne związane ze zlecaniem dla organu
właściwie akredytowanego przez krajowy organ akredyta-
cyjny (ENAC) w związku ze sprawozdaniem technicznym
dotyczącym jakości działań oraz określenia wydatków i
inwestycji związanych z badaniami naukowymi, rozwojem i
innowacjami technologicznymi. Wspomniana certyfikacja
musi być realizowana zgodnie z normą UNE166001.

e) Konieczne wydatki zewnętrzne na konsultacje związane z
przygotowaniem wniosku w związku ze sprawozdaniem
technicznym dotyczącym jakości, o którym mowa w lit. d)

Data realizacji: 3.1.2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: 31.12.2006 r.

Cel pomocy: Celem pomocy jest ułatwienie małym i średnim
przedsiębiorstwom z regionu Kastylia-León dostępu do odli-

czeń podatkowych przewidzianych w obowiązującym prawo-
dawstwie na realizację działań związanych z badaniami nauko-
wymi i rozwojem (zwanymi dalej R&D) oraz innowacjami tech-
nologicznymi (zwanymi dalej IT) poprzez przyznawanie
pomocy zgodnie z art. 14 na wydatki zewnętrzne związane z
następującymi konsultacjami:

a) przygotowanie wniosku dla administracji podatkowej w
związku z uzgodnioną wcześniej oceną wydatków na R&D i
IT.

b) przygotowanie wniosku dla administracji podatkowej w
związku z konsultacjami obowiązkowymi dotyczącymi
charakteru R&D i IT oraz projektów.

c) przygotowanie wniosku dla Ministerstwa Przemysłu, Turys-
tyki i Handlu lub agencji zdecentralizowanych w związku
ze sprawozdaniem dotyczącym działań w zakresie R&D i IT
oraz wydatków i inwestycji związanych z takimi działa-
niami.

d) przygotowanie wniosku o sprawozdanie techniczne
dotyczące jakości działań i określenia wydatków oraz inwes-
tycji związanych z R&D i IT dla organu akredytowanego
przez ENAC.

Za wydatki kwalifikowane uznaje się również wydatki
zewnętrzne związane ze zlecaniem dla organu właściwie akre-
dytowanego przez krajowy organ akredytacyjny (ENAC) w
związku ze sprawozdaniem technicznym dotyczącym jakości
działań oraz określenia wydatków i inwestycji związanych z
R&D oraz IT

Sektor(-y) gospodarki: MŚP prowadzące działalność związaną
z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi z
wyjątkiem przetwarzania produktów rolnych wymienionych w
załączniku I do traktatu WE na produkty, które nie zostały
włączone do załącznika I

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

ADE — Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León
C/ Duque de la Victoria 23
E-47001 Valladolid

Strona internetowa: www.jcyl.es/ade

Pomoc nr: XA 24/06

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: La Rioja

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Podstawy prawne programu
pomocy na rzecz programu Nowych technologii informatycz-
nych i komunikacyjnych dla MŚP
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Podstawa prawna: Resolución del Presidente de la Agencia de
Desarrollo Económico de La Rioja de 17 de marzo de 2006
por la que se aprueban las Bases Reguladoras del régimen de
ayudas del programa Nuevas Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones para Pymes

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
2 000 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensyw-
ność pomocy wyniesie 40 % inwestycji kwalifikowanych

Data realizacji: Począwszy od dnia 23 marca 2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: 2006 r.

Cel pomocy: Nadrzędnym celem jest przyznanie pomocy MŚP.
Celem drugorzędnym jest wspieranie realizacji programów, w
ramach których wprowadza się technologie informacyjne i
komunikacyjne integrujące handlowe procesy przedsiębiorstw.

Odniesienie do art. 7 „Inwestycje w zakresie przetwórstwa i
obrotu”.

Za kwalifikowane uznaje się inwestycje na rzecz realizacji
programów, w ramach których wprowadza się technologie
informacyjne i komunikacyjne (TICS), których celem jest inte-
gracja obszarów przedsiębiorstwa związanych z następującymi
działaniami:

E-Handel: wprowadzanie elektronicznych systemów sprzedaży
produktów i usług dla klientów.

E-Przedsiębiorstwo: wprowadzanie zintegrowanych systemów
zarządzania.

E-Marketing: wprowadzanie systemów umożliwiających opty-
malne kontakty z klientami.

E-Rynek: wprowadzanie systemów umożliwiających przedsię-
biorstwu uczestnictwo w platformach, które ułatwiają trans-
akcje elektroniczne między sprzedającymi a kupującymi.

E-Zamównienia publiczne: wprowadzanie dla przedsiębiorstw
elektronicznych systemów zarządzania sprzedażą produktów i
usług.

Strona internetowa przedsiębiorstwa zawiera, oprócz informacji
dotyczących przedsiębiorstwa, zakres prowadzonych transakcji
handlowych.

Intranet i/lub Extranet przedsiębiorstwa, który optymalizuje
przepływ informacji między pracownikami oraz między przed-
siębiorstwem a jego klientami i dostawcami.

System bezpieczeństwa Internetu

Sektor(-y) gospodarki: MŚP (przetwarzanie i wprowadzanie
do obrotu), których siedziba główna znajduje się w Autono-
micznej Wspólnocie La Rioja lub które przynajmniej w tym
regionie prowadzą działalność

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
Muro de la Mata 13-14
E-26071 Logroño (La Rioja)

Strona internetowa: www.ader.es

Pomoc nr: XA 37/06

Państwo członkowskie: Francja

Region: Basse-Normandie

Nazwa programu pomocy: Pomoc na rzecz dobrostanu
zwierząt i ochrony środowiska w gospodarstwach rolnych

Podstawa prawna:
— Artykuł 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia

23 grudnia 2003 r.

— Articles L 1511 et suivants du Code général des collectivités
territoriales permettant aux collectivités territoriales
d'intervenir dans le cadre de la création ou de l'extension
d'activités économiques en accordant des aides directes et
indirectes aux entreprises;

— Délibération de l'assemblée régionale en date du 11 février
2005

Planowane w ramach programu roczne wydatki:
385 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:
— 40 % inwestycji kwalifikowanych na pomoc w zakupie

urządzeń służących do poprawy warunków pracy ze zwie-
rzętami (utrzymanie), krajobrazu wokół budynków gospo-
darczych lub do zneutralizowania zapachów towarzyszą-
cych rozrzucaniu obornika

— 30 % na pomoc na rzecz zmniejszenia wydatków na paszę
(specjalne inwestycje na karmienie dwufazowe-wielofazowe)
oraz na warunki wewnątrz pomieszczeń inwentarskich
(kontrola jakości powietrza w celu polepszenia warunków
sanitarnych i dobrostanu zwierząt)

Data realizacji: Od chwili otrzymania potwierdzenia odbioru
przez Komisję Europejską

Czas trwania programu pomocy: Dwa lata z możliwością
przedłużenia

Cel pomocy: Program pomocy ma na celu poprawę warunków
produkcji w gospodarstwach rolnych oraz ochronę środowiska
i poprawę jego jakości, jak też polepszenie warunków higieny i
dobrostanu zwierząt. Program przeznaczony jest wyłącznie do
przypadków, dla których nie można opracować w najbliższej
przyszłości (dwa lata) programu ogólnego, który mógłby być
przedstawiony jako program modernizacji budynków inwentar-
skich (PMBE), bądź w których nie można osiągnąć, wskutek
skumulowania kilku wniosków, progu programu dotyczącego
budynków.

Żadna część inwestycji służącej do zwiększenia zdolności
produkcyjnej nie może zostać włączona do wniosku o przy-
znanie pomocy. W żadnym przypadku nie będą uwzględniane
podstawowe prace mające na celu dostosowanie do norm
wymaganych przez prawodawstwo wspólnotowe stosowane w
dziedzinie higieny, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.
Kwalifikowane są wyłącznie nowe urządzenia i instalacje zaku-
pione po raz pierwszy; ani wymiana z zachowaniem stanu
identycznego, ani zakup używanego sprzętu nie kwalifikują się
do objęcia pomocą.

Przykłady inwestycji kwalifikowanych: zagroda dla zwierząt,
korytarz stały lub przenośny, ogrodzenia budynków z blachy,
zagospodarowanie otoczenia poprzez posadzenie roślin lub
zielonych ogrodzeń, poprawa dojścia, sprzęt do karmienia
dwufazowego-wielofazowego, belka do rozrzucania obornika,
urządzenie do przyorywania obornika
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Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie gospodarstwa hodowlane
regionu Basse-Normandie

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Monsieur le Président du Conseil régional de Basse-Normandie
Abbaye aux Dames
BP 523
F-14035 Caen CEDEX

Adres internetowy: www.region-basse-normandie.fr

Pomoc nr: XA 40/06

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Liguria

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Pomoc na modernizację gospo-
darstw rolnych zarządzanych przez spółdzielnie, pomoc na
działalność związaną z przetwórstwem i obrotem produktami
rolnymi oraz na działalność usługową

Podstawa prawna: Articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 19
aprile 2006, n. 9 „Interventi strutturali a favore delle coopera-
tive agricole”

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Całkowita kwota przewidziana w budżecie podstawy prawnej
na rok 2006 wynosi 400 000 EUR. W odniesieniu do następ-
nych lat przewiduje się, że ustawa regionalna będzie ustanawiać
podobną kwotę roczną

Maksymalna intensywność pomocy:
— w odniesieniu do pomocy, o której mowa w art. 4 —

pomoc na modernizację gospodarstw rolnych zarządzanych
przez spółdzielnie — przyznaje się dotacje kapitałowe w
wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych (bez VAT) dla
inwestycji dokonanych na obszarach o mniej korzystnych
warunkach gospodarowania zdefiniowanych w regionalnym
programie rozwoju obszarów wiejskich przyjętym decyzją
Komisji Europejskiej nr C(2000) 2727 z dnia 26 września
2000 r. oraz w wysokości 40 % kosztów kwalifikowanych
(bez VAT) dla inwestycji dokonywanych na innych obsza-
rach;

— w odniesieniu do pomocy, o której mowa w art. 5 —
pomoc na działalność związaną z przetwórstwem i
obrotem produktami rolnymi — przyznaje się dotacje kapi-
tałowe w wysokości 40 % kosztów kwalifikowanych (bez
VAT);

— w odniesieniu do pomocy, o której mowa w art. 6 —
pomoc na działalność związaną ze wspólnym zakupem
środków produkcji oraz maszyn i sprzętu przeznaczonego
do wspólnego użytku w produkcji rolnej — przyznaje się ją
na zasadzie „de minimis” zgodnie z art. 2 rozporządzenia
(WE) nr 69/2001

Data realizacji: Od 2006 r. i, we wszystkich przypadkach, w
ciągu 10 dni roboczych od daty wysłania niniejszego formu-
larza, zgodnie z przepisami art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 1/2004

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: nieokreślony

Cel pomocy: wspieranie rozwoju spółdzielni rolnych poprzez
pomoc dotyczącą następującego typu działalności:

a) modernizacja gospodarstw rolnych zarządzanych przez
spółdzielnie;

b) przetwórstwo i obrót produktami rolnymi;

c) wspólny zakup środków produkcji;

d) zakup maszyn i sprzętu przeznaczonego do wspólnego
użytku w produkcji rolnej

Odniesienie do artykułów rozporządzenia (WE) nr 1/2004:
art. 4 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” i art. 7 „Inwes-
tycje w zakresie przetwórstwa i obrotu”

Sektory gospodarki: Program pomocy stosuje się do wszyst-
kich sektorów produkcji rolnej i rolno-spożywczej określonych
w załączniku 1 do Traktatu, z wyjątkiem produktów rybołów-
stwa i akwakultury

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Regione Liguria — Dipartimento Agricoltura e Protezione
civile
Via G. D'Annunzio 113
I-16121 Genova

Strona internetowa: http://www.agriligurianet.it/cgi-bin/
liguria/agrinet3/ep/linkPagina.do?canale=/Portale Agrinet 3/
Home/AttivitaRegionali/<! - - 0030 - - >sostegno economico/<! - -
0050 - - >contributi alle coop agricole
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