
Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa
przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 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

(2007/C 76/05)

Pomoc nr: XA 6/07

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: Południowo-zachodnia Anglia

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: South Hams Food and Drink
Producer Group

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

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi:

2006-2007 17 640 GBP

2007-2008 70 560 GBP

Razem 88 200 GBP

Maksymalna intensywność pomocy: Intensywność pomocy
wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych

Data realizacji: Program rozpoczyna się dnia 9 lutego 2007 r.

Czas trwania programu lub pomocy indywidualnej:
Program rozpoczyna się dnia 9 lutego 2007 r. i kończy dnia
31 marca 2008 r. Ostatnia płatność zostanie zrealizowana dnia
30 kwietnia 2008 r.

Cel pomocy: Rozwój sektorowy. Pomoc umożliwi South Hams
Food & Drink Association uzyskanie statusu grupy producentów i
wprowadzanie swoich produktów do obrotu zgodnie z
wewnętrznymi przepisami grupy.

Pomoc będzie wypłacana zgodnie z art. 9, pomoc dla grup
producentów, rozporządzenia nr 1857/2006 i będzie obejmo-
wała koszty rozpoczęcia działalności W szczególności do
kosztów kwalifikowanych będą należeć:

— koszty personelu administracyjnego;

— wynajem odpowiednich pomieszczeń;

— koszty ogólne;

— opłaty prawne i administracyjne.

Sektor(-y) gospodarki: Program jest otwarty dla wszystkich
podsektorów

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Organem
statutowym odpowiedzialnym za program jest:

South West Regional Development Agency
Stirling House
Dix's Field
Exeter EX1 1QA
United Kingdom

Organizacją zarządzającą programem jest:

Devon Renaissance
7C Cranmere Road
Exeter Road Industrial Estate
Okehampton
Devon EX20 1UE
United Kingdom

Strona internetowa:

http://www.ruraldevon.org/updocs/South_Hams_Food_&_Drink_
Assoc_Producer_Group_Full_Text.doc

Informacje na temat wyłączonej pomocy państwa w sektorze
rolnictwa znajdują się również na stronie głównej rządu Zjedno-
czonego Królestwa:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Należy otworzyć link „South Hams Food and Drink Producer
Group”.

Inne informacje: —

Podpisano i opatrzono datą w imieniu Departamentu ds. Środo-
wiska, Żywności i Spraw Wsi (Department for Environment,
Food and Rural Affairs — właściwy organ w Zjednoczonym
Królestwie)

Neil Marr
Agricultural State Aid
Defra
8B 9 Millbank
c/o 17 Smith Square
London SW1P 3JR
United Kingdom

Numer XA: XA 7/07

Państwo członkowskie: Niderlandy

Region: Provincie Overijssel

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną:

Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2007 (UBS 2007), para-
grafen

8.3 (Omvorming van intensieve veehouderijen),

8.4 (Stimulering duurzame ontwikkeling landbouwontwikkelge-
bieden),

8.5 (Verbetering ruimtelijke structuur grondgebonden land-
bouw),
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8.7 (Opstellen en uitvoeren meerjarig stimuleren programma
innovatie in agroclusters),

8.8 (Stimuleren toekomstgericht ondernemerschap) en

8.9 (Stimuleren biologische landbouw door verbeteren afzet).

Podstawa prawna:
Wet inrichting Landelijk gebied,

Algemene Wet Bestuursrecht,

Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 en PS-besluit
van 11 oktober 2006, kenmerk PS/2006/760 (PS hebben op
grond van artikel 11, lid 4 van de Wet inrichting landelijk
gebied de bevoegdheid tot het vaststellen van steunmaatregelen
ten laste van het investeringsbudget overgedragen aan GS)

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej udzielonej podmio-
towi: Planowane roczne wydatki w okresie 2007-2013
wynoszą 33 miliony EUR ogółem. Roczne maksymalne wydatki
wynoszą 4,8 miliona EUR.

Maksymalna intensywność pomocy:
1. Środki inwestycyjne (art. 4):

— 40 %, maksymalnie 100 000 EUR na inwestycję
(paragraf 8.3: artykuł 8.11 lit. b) w powiązaniu z artykuł
8.13 ust. 2 i paragraf 8.8: 8.34 ust. 2 UBS 2007);

— 40 % kwalifikujących się do pomocy kosztów inwestycji
(paragraf 8.4: artykuł 8.17 ust. 2 UBS 2007);

— 40 %, maksymalnie 100 000 EUR na inwestycję w przy-
padku przedsiębiorstw rolniczych, lub 250 000 EUR w
przypadku spółdzielni (paragraf 8.7: artykuł 8.29 ust. 3
UBS 2007).

2. Pomoc przeznaczona na scalanie gruntów (artykuł 13):

Dobrowolne scalanie działek niemające systematycznego
charakteru: 100 % kosztów notarialnych. (paragraf 8.5:
artykuł 8.20 ust. 3 UBS 2007)

3. Wsparcie techniczne (artykuł 15):

— 70 %, maksymalnie 100 000 EUR w ciągu trzech lat w
przeliczeniu na beneficjenta końcowego;

— (paragraf 8.7: artykuł 8.29 ust. 1 i paragraf 8.9: artykuł
8.38 UBS 2007)

— Zlecanie usług doradczych: 50 % na przekształcenie
gospodarstw intensywnej hodowli bydła (paragraf 8.3:
artykuł 8.13 ust. 1 UBS 2007) i 70 % na stymulowanie
przedsiębiorczości ukierunkowanej na przyszły rozwój
(paragraf 8.8: artykuł 8.34 ust. 1 UBS 2007); w obydwu
przypadkach maksymalnie 5 000 EUR na beneficjenta
końcowego rocznie.

— Zlecanie usług doradczych i/lub opracowywania innowa-
cyjnych projektów przez ośrodki badawcze — 50 %,
maksymalnie 30 000 EUR na odbiorcę (paragraf 8.7:
artykuł 8.29 ust. 2 UBS 2007).

— Rozwój i rozpowszechnianie wiedzy: 70 %, maksymalnie
5 000 EUR na beneficjenta końcowego rocznie na
stymulowanie przedsiębiorczości ukierunkowanej na
przyszły rozwój (paragraf 8.8: artykuł 8.34 ust. 1).

Pomoc na wsparcie techniczne przyznawana jest zgodnie z
art. 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 w naturze w
postaci dotowanych usług.

Data realizacji: Realizacja rozpocznie się zgodnie z art. 20
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, po publikacji w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Od dnia następującego po publikacji Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1857/2006, do 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Cel pomocy:
Cele środka pomocy są następujące:

1. Poprawa przestrzennej struktury uprawy roli,

2. Polepszenie i wzmocnienie podstaw gospodarczych
rolnictwa, poprzez pobudzanie ukierunkowanej na przyszły
rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.

3. Rozwój rolnictwa zrównoważonego ekologicznie.

Zastosowanie mają tu następujące artykuły rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006:

— Artykuł 4: Inwestycje w gospodarstwach rolnych

— Artykuł 13: Pomoc przeznaczona na scalanie gruntów,

— Artykuł 15: Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze
rolnym

Dane dotyczące kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
podano w rubryce „maksymalna intensywność pomocy”.

Sektor(-y) gospodarki: Niniejszy program dotyczy małych i
średnich przedsiębiorstw — we wszystkich sektorach gospo-
darki — które produkują, przetwarzają lub wprowadzają do
obrotu produkty rolne.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Gedeputeerde Staten van Overijssel
Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Nederland

Strona internetowa: www.overijssel.nl
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