
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 WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem

produktami rolnymi

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/C 293/02)

Pomoc nr: XA 86/06

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Navarra

Nazwa systemu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: pomoc na inwestycje w gospo-
darstwach rolnych na zakup maszyn przez jednostki typu zrze-
szeń na rok 2006

Podstawa prawna: Orden foral del consejero de agricultura,
ganaderia y alimentacion, por la que se aprueba la convocatoria
y las bases reguladoras de ayudas a las inversiones en explota-
ciones agrarias para la compra de maquinaria realizadas por
entidades en régimen asociativo, para el año 2006

Planowane w ramach systemu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznana podmioto-
wi: 350 001 EUR na rok 2006

Maksymalna intensywność pomocy: do 35 % wartości
inwestycji na zakup nowych maszyn

do 30 % wartości inwestycji na zakup nowych maszyn

Data realizacji: Wrzesień 2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: GRUDZIEŃ 2006 R.

Cel pomocy: 1) zwiększyć efektywność działań rolniczych za
pomocą maszyn rolniczych o dużej wydajności. 2) zwiększyć
użycie maszyn wyposażonych, w stosownym przypadku, w
nowe silniki o dużej efektywności energetycznej. 3) zapewnić
wprowadzenie maszyn zaawansowanych technologicznie,
wiarygodnych i odpowiednich do spełnienia wymogów współ-
czesnego rolnictwa artykuł 4: inwestowanie w gospodarstwa
rolne koszty kwalifikowane: przeznaczone na zakup maszyn
rolniczych

Sector(-y) gospodarki: Produkcja Roślinna

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Gobierno de Navarra
Departamento de Agricultura, Ganaderia y Alimentación
C/Tudela, 20
31003 Pamplona

Strona internetowa: www.navarra.es

Dalsze informacje: Pampeluna, dnia 11 sierpnia 2006 r.

Pomoc nr: XA 84/06

Państwo członkowskie: Francja

Region: Departament Seine-Maritime

Nazwa programu pomocy: Pomoc na tworzenie pilotażo-
wych zakładów zajmujących się suszeniem siana w stodołach
przy wykorzystaniu energii słonecznej.

Podstawa prawna:
— Artykuł 4 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1/2004

— Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collecti-
vités territoriales

— Articles L 3231-2 et 3232-1 du code général des collecti-
vités territoriales

— Délibération préalable de l'assemblée départementale du 28
mars 2005

Planowane w ramach programu roczne
wydatki: 250 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 40 % inwestycji kwali-
fikowanych

Data realizacji: Od chwili otrzymania potwierdzenia odbioru
przez Komisję Europejską.

Czas trwania programu pomocy: Trzy lata od momentu
wprowadzenia programu pomocy.

Cel pomocy: Aby móc skuteczniej osiągać cele zrównoważo-
nego rozwoju, rada ogólna zamierza zwiększyć wykorzystanie
trawy poprzez stosowanie pilotażowego sprzętu do suszenia
siana w stodołach przy wykorzystaniu energii słonecznej. W
tym celu rada zamierza sfinansować projekty pilotażowe
umożliwiając stworzenie sieci referencyjnej, aby sprawdzić
techniczne i gospodarcze znaczenie tego typu sprzętu.

Projekty te będą opierały się na wykorzystaniu energii
słonecznej, ponieważ wydaje się ona być interesująca z punktu
widzenia gospodarki i ochrony środowiska naturalnego i
stanowi element podejścia polegającego na zrównoważonym
wykorzystywaniu surowców.

Biorąc pod uwagę ryzyko wystąpienia opadów w dniach nastę-
pujących po zbiorach roślin pastewnych na terenie departa-
mentu Seine-Maritime, suszenie w stodole jest dużo lepszym
rozwiązaniem niż suszenie na wolnym powietrzu.

Zgodnie z tymi projektami, po wykoszeniu trawa zostanie
rozłożona w odpowiednich pomieszczeniach przeznaczonych
do suszenia, do których będzie wdmuchiwane powietrze
ogrzane przy pomocy energii słonecznej dzięki sprzętowi zain-
stalowanemu pod dachem. W ciągu kilkudziesięciu godzin
siano osiągnie zawartość suchej masy optymalną dla jego prze-
chowywania (natomiast trawa nie poddana takiej obróbce
pozostaje wilgotna, a powstałe z niej pasze charakteryzują się
niską jakością i dużą zawartością celulozy).
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Korzyść jaką projekt stanowi dla środowiska naturalnego
potwierdza fakt, że przeznaczenie gruntów na uprawę traw
promowane poprzez takie inwestycje pozwoli zmniejszyć
odpływ wód powierzchniowych i inwestycje na walkę z tym
zjawiskiem.

Sektory gospodarki: Sektor produkcji pasz z użytków zielo-
nych.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Monsieur le Président du Conseil général
Quai Jean Moulin
76101 Rouen Cedex 1

Strona internetowa: http://www.seinemaritime.net, rubrique
„guide des aides”

Umieszczenie na stronie internetowej opisu, którego projekt
załączono do niniejszego zestawienia, odbędzie się pod warun-
kiem, że poniższy formularz dotyczący wyłączenia zostanie
zarejestrowany przez Komisję Europejską oraz że program
zostanie zatwierdzony przez stałą komisję departamentu.

Numer XA: XA 85/06

Państwo członkowskie: Austria

Region: Steiermark

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Sonderrichtlinie für die Gewäh-
rung eines Zuschusses zu den Versicherungsprämien zum
Schutz vor Sturmschäden an Gewächshäusern in der Landwirt-
schaft

Podstawa prawna: Sonderrichtlinie für die Gewährung eines
Zuschusses zu den Versicherungsprämien zum Schutz vor
Sturmschäden an Gewächshäusern in der Landwirtschaft

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub
łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: Całkowite roczne wydatki wyniosą maksymalnie

100 000,00 EUR; kwota pomocy na przedsiębiorstwo wyniesie
średnio 400 EUR.

Maksymalna intensywność pomocy: 50 % składki ubezpie-
czeniowej

Data realizacji: Po zgłoszeniu pomocy w ramach rozporzą-
dzenia o wyłączeniu grupowym.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Czas trwania ograniczony jest terminem
obowiązywania rozporządzenia nr 1/2004 (data złożenia
wniosku). W przypadku przedłużenia terminu obowiązywania
rozporządzenia nr 1/2004, czas trwania programu pomocy
zostanie proporcjonalnie przedłużony.

Cel pomocy: Pomoc przyznawana jest zgodnie z art. 11
rozporządzenia nr 1/2004

W celu zapewnienia trwałości i rozwoju konkurencyjnego
rolnictwa w kraju związkowym Steiermark, władze tego kraju
przyznają dopłaty do ubezpieczeń na wypadek strat w
produkcji rolnej spowodowanych przez szkody w szklarniach
wyrządzone przez burzę.

Zgodnie z tymi założeniami, przyznanie dopłat do składek
ubezpieczeniowych na wypadek szkód w szklarniach
wyrządzonych przez burzę powinno przeciwdziałać w szcze-
gólności stratom w produkcji rolnej spowodowanym przez
szkody wyrządzone przez burzę, w tym zagrożeniu dla
istnienia przedsiębiorstwa spowodowanym przez poważne
szkody. Dopłaty do składek ubezpieczeniowych przyznawane
rolnikom mają na celu zachęcenie ich do zawierania ubezpie-
czeń na wypadek wystąpienia klęski żywiołowej.

Sektory gospodarki: Uprawa roślin, sadownictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Fachabteilung 10A Agrarrecht und ländliche Entwicklung
8052 Graz-Wetzelsdorf, Krottendorferstraße 94

Strona internetowa: www.verwaltung.steiermark.at
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