
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa
przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1/2004 w sprawie stosowania art. 87 i art.
88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowa-

dzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi

(2007/C 90/06)

Nr XA: XA 111/06

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: Wschodnia Anglia — East of England

Nazwa programu pomocy: Wspieranie konkurencyjności w
sektorze rolnym w regionie East of England

Podstawa prawna: Section 5 of the Regional Development
Agencies Act 1998.

Wydatki planowane w ramach programu:

Od dnia 29 grudnia 2006 r. do dnia
31 marca 2007 r.

120 000 GBP

Od dnia 1 kwietnia 2007 r. do dnia
31 marca 2008 r.

240 000 GBP

Od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia
31 marca 2009 r.

240 000 GBP

Maksymalna intensywność pomocy: Intensywność pomocy
wynosi 100 %

Data realizacji: dzień 29 grudnia 2006 r.

Czas trwania programu pomocy: Do dnia 31 marca 2009 r.

Cel pomocy: Rozwój sektorowy. W ramach programu pomocy
udzielać się będzie informacji oraz świadczone będą usługi
doradcze i szkoleniowe dla rolników, przedsiębiorstw pozostają-
cych pod kontrolą rolników (FCB — farmer controlled busi-
nesses) i innych spółdzielni należących do łańcucha dostaw
rolnych w regionie East of England

Program proponuje doradztwo na temat rozwoju współpracy
mającej na celu wsparcie efektywności i wydajności gospodarstw
rolnych oraz poprawę obrotu produktami rolnymi

Pomoc wypłacana będzie zgodnie z art. 14 rozporządzenia
nr 1/2004 a do kosztów kwalifikowalnych będą zaliczane
koszty usług doradczych i realizacji programów szkoleniowych.

Sektor(-y) gospodarki: Program pomocy obejmuje przede
wszystkim przedsiębiorstwa produkcji rolnej, zajmujące się
produkcją zbóż i innych roślin uprawnych oraz mięsa czerwo-
nego. Jednakże niektóre przedsiębiorstwa z innych sektorów
szeroko pojętego łańcucha dostaw rolnych (w tym przetwórstwo
i wprowadzanie do obrotu) mogą również zostać objęte
programem. Program zatem jest otwarty dla przedsiębiorstw
zajmujących się produkcją (lub przetwarzaniem czy też wprowa-
dzaniem do obrotu) zbóż i innych roślin uprawnych, wieprzo-
winy, wołowiny i baraniny oraz produktów z nich otrzymanych.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

East of England Development Agency
The Business Centre
Station Rd
Histon
Cambridge CB4 9LQ
United Kingdom

Strona internetowa:

http://www.eeda.org.uk/files/Improving_competiveness.pdf

Informacje na temat niniejszego programu są dostępne również
w ramach wykazu scentralizowanego przez Zjednoczone Króle-
stwo i dotyczącego programów pomocy państwa dla rolnictwa
objętych wyłączeniem:

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

Inne informacje: Program jest otwarty dla przedsiębiorstw z
sektora łańcucha dostaw rolnych, które przetwarzają lub wpro-
wadzają do obrotu produkty nieobjęte wykazem z załącznika I
do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Pomoc dla
takich przedsiębiorstw będzie wypłacana zgodnie z rozporzą-
dzeniem 69/2001 w odniesieniu do pomocy w ramach zasady
de minimis, lub zgodnie z innym, zastępującym je rozporządze-
niem

Beneficjenci nie mają możliwości wyboru dostawcy usług.
Dostawcą usług będzie wybrana organizacja English Farming and
Food Partnerships (EFFP), wynagradzana zgodnie z zasadami
rynkowymi

Podpisano i opatrzono datą w imieniu: Department for Environ-
ment, Food and Rural Affairs (Departament ds. Środowiska,
Żywności i Rolnictwa — właściwy organ w Zjednoczonym
Królestwie).

Neil Marr
Agricultural State Aid Advisor
Defra
8B 9 Millbank
c/o 17 Smith Square
London SW1P 3JR
United Kingdom
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Numer XA: XA 112/06

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: North West Regional Development Agency

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Lancashire Tea Company Limited.

Podstawa prawna: The Governments powers for Regional
Selective Assistance (RSA) and Selective Finance for Investment
in England (SFIE) are provided in Section 7 of the Industrial
Development Act 1982. Section 7(1) of the Act provides for
financial assistance to be given on a discretionary basis in order
to provide, maintain or safeguard employment in the Assisted
Areas (AAs). Offers of assistance in England are subject to the
consent of the Treasury.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Dotacja w wysokości 83 000 GBP przyznawana w ramach
wybiórczego finansowania inwestycji, płatana w dwóch ratach w
okresie 18 miesięcy.

Maksymalna intensywność pomocy: Dotacja SFIE w wyso-
kości 83 000 GBP odpowiada 30 % całkowitej sumy wydatków
na inwestycje, przewidzianej przez przedsiębiorstwo
(276 000 GBP).

Data realizacji: Data rozpoczęcia realizacji projektu: 29 grudnia
2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Dotacja zostanie wypłacona w dwóch ratach,
gdy cele związane z wydatkami kapitałowymi, tworzeniem
miejsc pracy oraz wzrostem produktywności zostaną zrealizo-
wane. Ostateczna wypłata nastąpi w dniu 31 marca 2009 r.

Cel pomocy: Celem jest pomoc regionalna. Dotacja zgodna jest
z art. 7 rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1/2004,
który dotyczy inwestycji w produkcji, przetwórstwie i obrocie
produktami rolnymi. Koszty kwalifikowalne obejmują zakup
nowego zakładu i wyposażenia, w szczególności maszyny do
pakowania, maszyny do foliowania, saszetkarki oraz sprzętu
pomocniczego.

Sektor(-y) gospodarki: Głównym obszarem działalności Lanca-
shire Tea Company Limited jest przetwórstwo i pakowanie
mieszanki herbaty sporządzonej według specjalnej, regionalnej
receptury.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
North West Regional Development Agency
PO Box 37, Renaissance House
Centre Park
Warrington WA1 1XB
United KIngdom

Strona internetowa:
http://www.nwda.co.uk/RelatedContent.aspx?area=86&suba-
rea=252&item=20029190203189955

Zjedź na dół strony i kliknij na widniejący po prawej stronie
link „Defra State Aid”.

http://defraweb/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Inne informacje: Dotacja ta jest przyznana w ramach mecha-
nizmu wybiórczego finansowania inwestycji, który został
zatwierdzony jako wybiórcza pomoc regionalna z numerem N
731/2000. Jednak przetwórstwo produktów wymienionych w
załączniku I nie wchodzi w zakres mechanizmu N 731/2000,
zaś produkty Lancashire Tea są objęte załącznikiem I. Z tego
względu dotacja jest zgłaszana na mocy rozporządzenia
nr 1/2004. Siedziba Lancashire Tea Company Ltd znajduje się w
regionie Merseyside (cel 1).

Projekt kwalifikuje się również do objęcia systemem gwarancji
kredytowych, będącego również formą pomocy państwa. Kumu-
lacja nie przekracza 50 % limitu intensywności pomocy.

Szczegóły na temat celów oferty można znaleźć w pełnej wersji
dokumentu.

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 Advisor
Defra
8B 9 Millbank
c/o 17 Smith Square
London SW1P 3JR
United Kingdom
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