
Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa
przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie
stosowania art. 87 i art. 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich
przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem

produktami rolnymi

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/C 311/08)

Numer XA: XA 72/06

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Region Piemont

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Pomoc na inwestycje w rzeczowe
aktywa trwałe i wartości niematerialne (Ustawa regionalna
nr 23/2004)

Podstawa prawna: Deliberazione della Giunta regionale n. 56
— 3081 del 5.6.2006 (B.U.R.P. n. 24 del 15.6.2006) „Legge
regionale 23/2004, Interventi per lo sviluppo e la promozione
della cooperazione. Articolo 6, commi 1, 2. Approvazione del
programma degli interventi a favore delle società cooperative
operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli e rientranti tra le piccole e medie imprese”.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia
2003 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odnie-
sieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsię-
biorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, prze-
twórstwem i obrotem produktami rolnymi, Dz.U. L 1 z
3.1.2004. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 23 stycznia
2004 r. (art. 14).

Planowane w ramach programu wydatki roczne: 10 mln
EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Bezzwrotne dotacje
przeznaczone na: pokrycie wydatków ogólnych, takich jak
honoraria projektantów i doradców, studia wykonalności do
maksymalnej wysokości 12 % przewidzianych kosztów inwes-
tycji w rzeczowe aktywa trwałe mających na celu wprowadzenie
i rozwój systemów certyfikacji jakości i pochodzenia produktów;
szkolenia zawodowe i menedżerskie dla członków spółdzielni;
wprowadzenie i ugruntowanie systemów rachunkowości przed-
siębiorstw.

Dotacje przyznawane są minimalnie w wysokości 5 000,00 EUR
oraz maksymalnie w wysokości 50 000,00 EUR.

Pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu (przy współpracy
instytucji finansowych) przeznaczone na: budowę, zakup i
modernizację nieruchomości (z wyjątkiem nabywania gruntów),
zakup urządzeń i nowego sprzętu (w tym oprogramowania),
pojazdów i kontenerów przeznaczonych do transportu półpro-
duktów lub produktów gotowych z zakładów, w których zostały
wytworzone i wprowadzone do obrotu, do przedsiębiorstw
zajmujących się ich dystrybucją, z zastrzeżeniem, że pojazdy i
kontenery te są przeznaczone bezpośrednio i wyłącznie do
transportu takich produktów.

Finansowanie pokrywa do 100 % wydatków kwalifikowanych
poniesionych w ciągu pięciu lat w przypadku inwestycji w
zakresie produkcji i w ciągu dziesięciu lat w przypadku inwes-
tycji w nieruchomości.

Wysokość środków przyznanych z budżetu regionalnego wynosi
minimalnie 7 500,00 EUR oraz maksymalnie 350 000,00 EUR.

Pomoc nie może przekroczyć wysokości 40 % kosztów kwalifi-
kowanych.

Data realizacji: Październik 2006 r. i w każdym przypadku po
zgłoszeniu numeru identyfikacyjnego, który Komisja nadaje po
otrzymaniu zestawienia informacji.

Czas trwania: Do 30 listopada 2007 r.

Cel pomocy: Promowanie i rozwój współpracy w regionie
Piemont, poprawa jakości produktów wytwarzanych przez spół-
dzielnie oraz poprawa skuteczności zarządzania.

Zastosowanie mają następujące artykuły rozporządzenia: art. 7
oraz art. 13 lit. a), b), c), d) i e).

Sektory gospodarki: Program dotyczy spółdzielni, uznanych
za małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzących działalność w
sektorze przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów
rolnych określonych w załączniku I do traktatu WE.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Regione Piemonte, Assessorato alle Attività Produttive, Bilancio
e Cooperazione
Direzione regionale Formazione Professionale-lavoro,
Via Magenta, 12
I-10128 Torino
Tel. (39-011) 432 48 85,
Fax (39-011) 432 48 78,
e-mail: direzione15@regione.piemonte.it.

Strona internetowa:
www.regione.piemonte.it/lavoro/index.htm

Dalsze informacje: Beneficjentem może być podmiot, który:

— nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji, jego spra-
wami nie zarządzają sądy, nie zawarł ugody z wierzycielami
lub wobec którego nie prowadzi się postępowania sądowego
dotyczącego tych kwestii;

— jest w stanie wykazać, że jest rentownym przedsiębiorstwem
o dobrej kondycji finansowej;

— jest w stanie wykazać, że spełnia minimalne wymogi doty-
czące higieny, ochrony środowiska naturalnego i dobrostanu
zwierząt.

Do otrzymania pomocy nie kwalifikują się następujące koszty
związane z:

— produktami pochodzącymi z krajów trzecich;

— inwestycjami, które nie służą poprawie sytuacji w odpowied-
nich sektorach produkcji rolnej;

— inwestycjami związanymi z handlem detalicznym;

— zakupem ciągników transportowych;

— inwestycjami nie podlegającymi amortyzacji.
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Ponadto pomoc nie będzie przyznawana na:

— inwestycje naruszające limity bądź ograniczenia określone w
ramach wspólnej organizacji rynku; pomoc nie będzie przy-
znawana w szczególności na inwestycje naruszające wspól-
notowe ograniczenia dotyczące różnych sektorów;

— inwestycje dotyczące wytwarzania i wprowadzania do
obrotu produktów naśladujących lub zastępujących mleko i
przetwory mleczne;

— inicjatywy mające na celu wspieranie projektów badawczych
lub promocję produktów rolnych.

Numer XA: XA 91/06

Państwo członkowskie: Austria

Region:: Burgenland

Nazwa programu pomocy: Wytyczne dotyczące przyznawania
pomocy bezzwrotnej dla małych i średnich przedsiębiorstw
prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwór-
stwem i obrotem produktami rolnymi zgodnie z Landes-Wirt-
schaftsförderungsgesetz 1994 — WiföG

Podstawa prawna: Gesetz vom 24. März 1994 über
Maßnahmen zur Gewährleistung der wirtschaftlichen Entwick-
lung im Burgenland (Landes-Wirtschaftsförderungsgesetz 1994
— WiföG), LGBl. Nr. 33/1994, in der Fassung des Gesetzes
LGBl. Nr. 64/1998.

Planowane w ramach programu roczne wydatki: Plan na
2006 r.

Rok 2006: Dotacja inwestycyjna w 1 500 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Nordburgenland: 30 %

Mittelburgenland: 35 %

Südburgenland: 35 %

Istnieje możliwość przyznania zostać przyznane dopłat w wyso-
kości + 15 %.

Maksymalna kwota pomocy wynosi 725 000 EUR w przypadku
inwestycji w zakresie przetwórstwa i obrotu lub 100 000 EUR
przez okres trzech lat w przypadku zapewniania wsparcia tech-
nicznego w sektorze rolnym.

Wysokość pomocy jest zasadniczo ograniczona do wysokości
dopuszczalnej kwoty na podstawie rozporządzenia (WE)
nr 1/2004.

Data realizacji: Pomoc może zostać przyznana po opubliko-
waniu przedmiotowego programu pomocy w dzienniku urzę-
dowym regionu Burgenland. Publikację planuje się najwcześniej
w dziesiątym dniu roboczym po przekazaniu niniejszego zesta-
wienia.

Czas trwania programu pomocy: Przedmiotowy program
pomocy kończy się w dniu 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy: Celem pomocy jest poprawa regionalnej struktury
gospodarczej MŚP prowadzących działalność związaną
wyłącznie z przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi.

Priorytety pomocy

— szczególne wsparcie przedsiębiorstw rozwijających się

— wsparcie w zakresie internacjonalizacji zakładów z regionu
Burgenland

— wsparcie w zakresie małych projektów przedmiotowych
zakładów, przy których można się spodziewać długotermi-
nowego rozwoju lub wysokiej wartości dodanej

Koszty kwalifikowane obejmują wyłącznie koszty zawarte w
poniższych artykułach:

— Artykuł 7 — Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu

— Artykuł 14 — Zapewnienie wsparcia technicznego w
sektorze rolnym

Sektory gospodarki: Niniejszym programem pomocy są objęte
wszystkie sektory gospodarki prowadzące działalność związaną
z przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi. Program
pomocy nie obejmuje sektora turystycznego i rekreacyjnego
oraz produkcji podstawowej w zakresie rolnictwa i leśnictwa.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Land Burgenland
Europaplatz 1
A-7001 Eisenstadt

Strona internetowa: www.wibag.at

Numer XA: XA 99/06

Państwo członkowskie: Niderlandy
Region: Nie dotyczy
Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Program inwestycji na rzecz
oszczędności energii

Podstawa prawna: artykuł 2, 4 i 6 Kaderwet LNV-subsidies.

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: 2007 — 6 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 25 %

Data realizacji: wnioski składać można w okresie 15 — 29
listopada 2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Program dotyczy jednorazowej pomocy. Płat-
ności zostaną przekazane najpóźniej 30 czerwca 2007 r.

Cel pomocy Cel pierwotny: obniżenie kosztów produkcji. Cel
wtórny: utrzymanie środowiska naturalnego i poprawa jego
stanu. Program oparto na postanowieniach art. 4 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1/2004. Do pomocy kwalifikują się inwestycje
na rzecz oszczędności energii.

Sektory gospodarki: gospodarstwa rolne, zwłaszcza gospodar-
stwa szklarniowe.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Strona internetowa: www.minlnv.nl/loket
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