
Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE

w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

(2007/C 77/07)

Numer XA: XA 7001/07

Państwo członkowskie: Belgia
Region: Vlaams Gewest

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Pomoc dla organizacji kontrolują-
cych produkcję ekologiczną (produkcja)

Podstawa prawna:
Titel: Koninklijk Besluit van 17 april 1992 inzake de
biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande
op landbouwproducten en levensmiddelen, artikel 8bis; gewij-
zigd bij het KB van 10 juli 1998 en 3 september 2000
(B.s. 20-05-2000).

Referentie: Belgisch staatsblad 20-05-2000, dossier nr.
1992-04-17/32.

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej udzielonej podmiotowi:
60 000 EUR rocznie (odnawialne co roku)

Maksymalna intensywność pomocy:
Uwzględniając ogółem 233 flamandzkich rolników prowadzą-
cych produkcję ekologiczną:

1. roczne wydatki ogółem rzędu maksymalnie 18 000 EUR
poniesione z tytułu zobowiązań nałożonych przez Flandrię
na organizacje kontrolujące produkcję (dostarczanie danych
w ramach sprawozdań wymienionych w art. 15 rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr 2092/91) oraz

2. roczne wydatki ogółem rzędu maksymalnie 42 000 EUR
poniesione z tytułu zobowiązań nałożonych przez Flandrię
(między innymi przeprowadzanie analiz i kontroli wyrywko-
wych na mocy ogólnych przepisów, pkt 5 załącznika III do
rozporządzenia (WE) nr 2092/91); pomoc przeznaczona jest
na pokrycie:

— maksymalnie 25 % (lub maksymalnie 128 EUR w przeli-
czeniu na producenta) łącznych kosztów kontroli produ-
centa;

— kosztów administracyjnych podmiotów kontrolujących
ponoszonych w związku z realizacją środka pomocy.

Data realizacji:

Pomoc będzie można przyznać w trakcie 2007 r. i najwcześniej
15 dni po jej zgłoszeniu.

Pomoc można przyznać na mocy decyzji wykonawczych wyda-
wanych co roku. Należy sporządzić projekt decyzji wykona-
wczej. W decyzji należy ująć klauzulę zawieszającą.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Termin zakończenia 31.12.2007

Cel pomocy:

Pomoc na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój
sektorowy.

Zwłaszcza „pomoc na rzecz zachęcania do produkcji wysokiej
jakości produktów rolnych” w oparciu o art. 14 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w
sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do
pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowa-
dzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów
rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo ekologiczne

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Vlaamse overheid
Beleidsdomein Landbouw en Visserij
Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling
WTC III — 12de verd.
Simon Bolivarlaan 30
B-1000 Brussel

Dodatkowe informacje:
Strona internetowa belgijskiego dziennika urzędowego:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

Jules Van Liefferinge
Sekretarz Generalny
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