
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 art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i
średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i

obrotem produktami rolnymi

(2007/C 91/08)

Numer XA: XA 2/07

Państwo członkowskie: Republika Federalna Niemiec

Region: organy udzielające pomocy we wszystkich krajach
związkowych Niemiec

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Zasady przydzielania środków na
ulepszanie jakości genetycznej zwierząt hodowlanych

Podstawa prawna: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbes-
serung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 20
mln EUR rocznie

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalnie 60 %
kosztów wynikających ze środków objętych pomocą. Wysokość
płatności jest ograniczona do następujących wartości:

10,23 EUR za krowę i rok,

0,69 EUR za tucznika dla wszystkich tuczników skontrolowa-
nych do końca okresu tuczenia i sprzedanych w bieżącym roku
budżetowym,

2,76 EUR za miot dla wszystkich miotów macior skontrolowa-
nych w bieżącym roku budżetowym

0,28 EUR miesięcznie za każdą sztukę bydła przeznaczonego
na tucz skontrolowanego do końca okresu tuczenia

0,61 EUR za zwierzę dla wszystkich jagniąt przeznaczonych na
tucz skontrolowanych do końca okresu tuczenia i sprzedanych
w bieżącym roku budżetowym.

Data realizacji: 1.1.2007

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Grudzień 2010 r.

Cel pomocy: Zbieranie i ocena danych dotyczących otrzymy-
wania i ulepszania jakości genetycznej zwierząt w ramach
programów hodowlanych. W tym celu dostawca przeprowadza
badania, zbiera dane i je ocenia. Dostawca otrzymuje w tym celu
płatność na warunkach rynkowych, składającą się z pomocy i
kosztów ponoszonych przez rolnika. Koszty rutynowych
kontroli jakości mleka nie są objęte pomocą

Środek opiera się na art. 15 (wsparcie dla sektora produkcji
zwierzęcej)

Sektory gospodarki: Hodowla bydła, świń i owiec.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Pomoc przy-
znają odpowiednie organy w krajach związkowych.

Adres internetowy:
www.bmelv.de > Landwirtschaft > Förderung > GAK

Inne informacje: —

Numer XA: XA 8/07

Państwo członkowskie: Republika Federalna Niemiec

Region: wszystkie niemieckie kraje związkowe jako jednostki
udzielające dotacji

Nazwa programu pomocy: Rahmenplan der Gemeinschaft-
saufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes“

Podstawa prawna: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes” (GAK)

Planowane w ramach programu roczne wydatki: około 1
mld EUR na wszystkie środki w ramach planu ramowego GAK,
które w przeważającej części będą wykorzystane na współfinan-
sowanie krajowego planu ramowego zgodnie z art. 15 ust. 3
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005

Maksymalna intensywność pomocy:
— inwestycje w przedsiębiorstwach rolnych, maksymalnie 40 %

i maksymalnie 400 000 EUR w ciągu trzech lat gospodar-
czych;

— wsparcie indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorstw w
połączeniu z systemami zarządzania, maksymalnie 80 % i
maksymalnie 2 000 EUR;

— reparcelacja gruntów, maksymalnie 90 %;

— koszty organizacji stowarzyszeń producentów, maksymalnie
60 %, łącznie nie więcej niż 400 000 EUR na stowarzy-
szenie w ciągu 5 lat.

Data realizacji: 15 lutego 2007 r.

Czas trwania programu pomocy: 31 grudnia 2010 r.

Cel pomocy:
— Inwestycje w przedsiębiorstwach rolnych (Program wspie-

rania inwestycji w rolnictwie (Agrarinvestitionsförderungs-
programm, AFP)

W ramach działania na rzecz konkurencyjnego, zrównowa-
żonego, ekologicznego, przyjaznego środowisku i wielofunk-
cyjnego rolnictwa mogą być wspierane inwestycje w przed-
siębiorstwach rolnych zajmujących się produkcją podsta-
wową. Oprócz interesów konsumentów, rozwoju obszarów
wiejskich i zachowania różnorodności biologicznej, pod
uwagę powinna być brana również poprawa warunków
życia, pracy i produkcji.

Podstawą niniejszego środka jest art. 4 (inwestycje w przed-
siębiorstwach rolnych).

26.4.2007 C 91/27Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



— Wparcie indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorstw w
połączeniu z systemami zarządzania (AFP)

Wsparcie obejmuje doradztwo dla przedsiębiorstw w
związku ze stosowaniem systemów dokumentacji, wykracza-
jące poza standardowe formy doradztwa. Środek ten powi-
nien pomóc rolnikom w spełnieniu norm nowoczesnego
rolnictwa wysokiej jakości, w szczególności wymagań zawar-
tych w art. 4 i 5 i załącznikach III i IV rozporządzenia (WE)
nr 1782/2003 (zasada współzależności). Usługi doradcze są
świadczone przez publiczne i prywatne instytucje doradcze,
które muszą być uznane przez kraje związkowe. Podstawą
doradztwa dla przedsiębiorstwa są zapisy z systemów doku-
mentacji. Ze środka mogą zasadniczo korzystać wszyscy
beneficjenci, a pomoc jest wypłacana służbom doradczym.

Podstawą niniejszego środka jest art. 15 (zapewnienie
wsparcia technicznego w sektorze rolnym).

— Reparcelacja gruntów (Podstawy wsparcia zintegrowanego
rozwoju obszarów wiejskich (wsparcie przekształceń w
strukturze własnościowej gruntów rolnych)

Celem wsparcia jest doprowadzenie do zmian we własności
gruntów rolnych i taki rozwój obszarów wiejskich, który
będzie prowadził do poprawy struktury rolnej zgodnie z
ustawą o reparcelacji gruntów (Flurbereinigungsgesetz) i
ustawą o strukturalnym dostosowaniu rolnictwa (Landwirt-
schaftsanpassungsgesetz) w tym środkami mającymi na celu
zapewnienie trwałej i wydajnej równowagi naturalnej oraz
inicjatywami dobrowolnej zamiany gruntów. Do wsparcia
kwalifikują się związane z tym koszty postępowania.

Podstawą niniejszego środka jest art. 13 (dotacje na reparce-
lację gruntów).

— Koszty organizacji stowarzyszeń producentów (Podstawy
wsparcia w celu poprawy struktury rynku (stowarzyszenia))

Pomoc ma na celu wsparcie organizacji i funkcjonowania
stowarzyszeń oraz poprawę konkurencyjności przedsię-
biorstw zajmujących się przetwórstwem i wprowadzaniem
do obrotu produktów rolnych, przyczyniając się tym samym
do zagwarantowania zbytu lub do zwiększenia dochodów
na poziomie producentów

Pomoc przyczynia się do tego, aby produkowane, przetwa-
rzane i wprowadzane do obrotu produkty rolne były lepiej
dopasowane do wymagań rynku pod względem rodzaju,
ilości i jakości

Podstawą wsparcia dla stowarzyszeń jest art. 9 (dotacje dla
grup producentów).

Sektor(-y) gospodarki: rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Dotacje są
udzielane przez właściwe organy krajów związkowych.

Strona internetowa:

www.bmelv.de > Landwirtschaft > Förderung > GAK > Rahmen-
plan 2007

— Grundsätze für die einzelbetriebliche Förderung landwirt-
schaftlicher Unternehmen

— Grundsätze für die Förderung der integrierten ländlichen
Entwicklung (Förderung der Neuordnung des ländlichen
Grundbesitzes)

— Grundsätze für die Förderung zur Marktstrukturverbesse-
rung (Zusammenschlüsse)

http://www.bmelv.de/cln_044/nn_751002/DE/04-Landwirtschaft/
Foerderung/GAK/Rahmenplan/Rahmenplan2007.html__nnn=true

Dalsze informacje: —

Numer XA: XA 9/07

Państwo członkowskie: Niderlandy

Region: Provincie Noord-Brabant

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: M. M. Donkers, Elsendorpseweg
86, Elzendorp

Podstawa prawna: Volgens AWB (art. 4:23 lid 3 sub d) en
provinciale ASV (art. 33) aangemerkt als incidentele subsidie

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: 38 000 EUR w 2007 r.

Maksymalna intensywność pomocy: 40 %

Data realizacji: luty/marzec 2007 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: grudzień 2007 r.

Cel pomocy: Stworzenie nowej generacji instalacji oczyszczania
powietrza, które w dużym (większym) stopniu ograniczają
emisje zapachów, amoniaku i pyłów. Oczyszczalnie te będą
pokazywane, testowane i badane przez trzy lata. Pomoc dotyczy
inwestycji w środki na rzecz ochrony środowiska wykraczające
poza wymogi ustawowe, podejmowane w celu poprawy jakości
powietrza.

Wskazać, który spośród artykułów 4-12 jest stosowany
oraz określić kwalifikowane koszty objęte programem lub
pomocą indywidualną: Artykuł 4 ust. 2 lit. B), ust. 3 lit. D)
oraz ust. 4 lit. A).

Sektory gospodarki: Sektor produkcji zwierzęcej, zwłaszcza
pierwotna hodowla trzody chlewnej

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Nederland

Strony internetowe zawierające podstawę prawną:

http://wettenbank.sdu.nl/wettenbank.sdu.nl/demo/awb_main.html

http://www.brabant.nl/Beleid/Regels%20en%20kaders/Algemene
%20subsidieverordening.aspx?docindexid={6E5EE4A7-1D3F-
480A-900D-975DD48879C6}

Inne informacje: —
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Numer XA: XA 11/07

Państwo członkowskie: Niderlandy

Region: Provincie Limburg

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

Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Limburg
(rozporządzenie w sprawie dotacji na zagospodarowania
obszarów wiejskich w Limburgii)

— Punkt 1.1 Reparcelacja i scalanie gruntów za porozumie-
niem stron w celu poprawy struktury rolnej (koszty nota-
rialne i rejestrowe)

— Punkt 6.4 Wspieranie użytkowania gruntu nieszkodzącego
jakości wód gruntowych (podpunkt reparcelacja; koszty
notarialne i rejestrowe)

Podstawa prawna: Artikel 11, lid 3 Wet Inrichting Landelijk
Gebied, juncto Subsidieverordening inrichting landelijk gebied
Limburg

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: Około 10 000 000 EUR na okres od 2007 r. do 2013 r.

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalnie 100 %
kosztów notarialnych i rejestrowych (kosztów pomiarów i
wpisów)

Data realizacji: Pomoc udzielana jest po zatwierdzeniu Subsidie-
verordening inrichting Landelijk Gebied Limburg przez ministra
Rolnictwa, Środowiska i Jakości Żywności zgodnie z art. 11
ust. 3 Wet Inrichting Landelijk Gebied i nie wcześniej niż
powyższe rozporządzenie w sprawie dotacji zostanie opubliko-
wane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) 1857/2006.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Od 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
włącznie

Cel pomocy: Pomoc na scalanie gruntów, na pokrycie kosztów
prawnych i administracyjnych, zgodnie z przepisami art. 13.

Sektor(-y) gospodarki: Niniejsza pomoc dotyczy małych i śred-
nich gospodarstw rolnych prowadzących działalność w zakresie
produkcji pierwotnej produktów rolnych.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Provincie Limburg
Limburglaan 10
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
Nederland

Strona internetowa: www.limburg.nl

Inne informacje: —

Numer XA: XA 12/07

Państwo członkowskie: Niderlandy

Region: Provincie Limburg

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

Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Limburg
(rozporządzenie w sprawie dotacji na zagospodarowania
obszarów wiejskich w Limburgii)

— Punkt 1.2 Projekty lokalizacji intensywnej hodowli bydła

— Punkt 1.4 Skupianie gospodarstw prowadzących intensywną
hodowlę bydła w miejscach umożliwiających zrównoważony
rozwój

— Punkt 1.5 Pogłębianie wiedzy i popularyzacja innowacyj-
ności w zakresie rolnictwa (Greenport)

— Punkt 1.19 Promowanie ekstensywnej hodowli bydła mlecz-
nego

— Punkt 6.1 Odtwarzanie osuszonych obszarów przyrodni-
czych

— Punkt 6.4 Wspieranie użytkowania gruntu nieszkodzącego
jakości wód gruntowych

Podstawa prawna: Artikel 11, lid 3 Wet Inrichting Landelijk
Gebied, juncto Subsidieverordening inrichting landelijk gebied
Limburg

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi:
— Punkt 1.2: 3 000 000 EUR na okres od 2007 r. do 2013 r.

— Punkt 1.4: 60 000 EUR na okres od 2007 r. do 2013 r.

— Punkt 1.5: 1 250 000 EUR na okres od 2007 r. do 2013 r.

— Punkt 1.9: 4 500 000 EUR na okres od 2007 r. do 2013 r.

— Punkt 6.1: 3 000 000 EUR na okres od 2007 r. do 2013 r.

— Punkt 6.4: 1 200 000 EUR na okres od 2007 r. do 2013 r.

(kwoty te obejmują ocenę maksymalnej części dostępnych
środków, które mogą zostać przyznane rolnikom. Na podstawie
powyższych punktów dotacje przyznawane są również osobom
fizycznym)

Maksymalna intensywność pomocy:
— Punkt 1.2: maksymalnie 60 % kosztów kwalifikowalnych, do

1,2 mln EUR na projekt lokalizacji, zgodnie z art. 4 ust. 2
lit e) i ust. 4 lit. a) i c).

— Punkt 1.9: maksymalnie 60 % kosztów kwalifikowalnych,
zgodnie z art. 4 ust. 2 lit e) i ust. 4 lit. a) i c).

— Punkt 6.1: maksymalnie 60 % kosztów kwalifikowalnych,
zgodnie z art. 4 ust. 2 lit e) i ust. 4 lit. a) i c).

26.4.2007 C 91/29Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



— Punkt 1.4: maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowalnych, do
maksymalnej kwoty 20 000 EUR na projekt, zgodnie z
art. 4 ust. 2 lit e) i ust. 4 lit. a) i c).

— Punkt 1.5: maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowalnych, do
maksymalnej kwoty 1,25 mln EUR, zgodnie z art. 4 ust. 2
lit e) i ust. 4 lit. a) i c).

— Punkt 6.4: maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowalnych, do
maksymalnej kwoty 50 000 EUR na projekt, zgodnie z
art. 4 ust. 2 lit e) i ust. 4 lit. a) i c).

(jedynie dla rolników; na tej podstawie dotacje przyznawane są
również osobom fizycznym)

Data realizacji: Pomoc udzielana jest po zatwierdzeniu Subsidie-
verordening inrichting Landelijk Gebied Limburg przez ministra
Rolnictwa, Środowiska i Jakości Żywności zgodnie z art. 11
ust. 3 Wet Inrichting Landelijk Gebied i nie wcześniej niż
powyższe rozporządzenie w sprawie dotacji zostanie opubliko-
wane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) 1857/2006.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Od 2007 do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie

Cel pomocy:
— Punkt 1.2: pomoc dotyczy kosztów studiów wykonalności i

biznesplanów oraz budowy i remontów nieruchomości w
celach określonych w art. 4 ust. 3 lit. a)-d);

— Punkt 1.9: pomoc dotyczy kosztów budowy i remontów
nieruchomości w celach określonych w art. 4 ust. 3 lit. a)-d);

— Punkt 6.1: pomoc dotyczy kosztów budowy i remontów
nieruchomości w celach określonych w art. 4 ust. 3 lit. a)-d);

— Punkt 1.4: pomoc dotyczy kosztów studiów wykonalności i
biznesplanów sporządzanych z myślą o budowie i remoncie
nieruchomości w celach określonych w art. 4 ust. 3 lit. a)-d);

— Punkt 1.5: pomoc dotyczy kosztów studiów wykonalności i
biznesplanów oraz budowy i remontów nieruchomości w
celach określonych w art. 4 ust. 3 lit. a)-d);

— Punkt 6.4: pomoc dotyczy kosztów studiów wykonalności i
biznesplanów sporządzanych z myślą o remoncie nierucho-
mości w celach określonych w art. 4 ust. 3 lit. a)-d);

Sektor(-y) gospodarki: Niniejsza pomoc dotyczy małych i śred-
nich gospodarstw rolnych prowadzących działalność w zakresie
produkcji pierwotnej produktów rolnych.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Provincie Limburg
Limburglaan 10
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
Nederland

Strona internetowa: www.limburg.nl

Inne informacje: —

Numer XA: XA 14/07

Państwo członkowskie: Niderlandy

Region: Provincie Limburg

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

Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Limburg (rozporzą-
dzenie w sprawie dotacji na zagospodarowania obszarów wiej-
skich w Limburgii)

Punkt 5.1: tworzenie, odtwarzanie i zachowywanie naturalnych,
półnaturalnych i tradycyjnych elementów krajobrazu.

Podstawa prawna: Artikel 11, lid 3 Wet Inrichting Landelijk
Gebied, juncto Subsidieverordening inrichting landelijk gebied
Limburg

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: 400 000 EUR na okres od 2007 r. do 2013 r.

(kwota ta obejmuje oszacowanie maksymalnej części dostępnych
środków, które mogą zostać przyznane rolnikom. Na tej
podstawie dotacje przyznawane są również osobom fizycznym)

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalnie 100 %
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą dotyczących
elementów krajobrazu niezwiązanych z produkcją oraz maksy-
malnie 60 % dotyczących elementów krajobrazu (częściowo)
związanych z produkcją. W ramach dotacji można rocznie przy-
znać maksymalnie 10 000 EUR na prace prowadzone samo-
dzielnie przez rolnika lub jego pracowników. (jedynie dla
rolników; na tej podstawie dotacje przyznawane są również
osobom fizycznym)

Data realizacji: Pomoc udzielana jest po zatwierdzeniu Subsidie-
verordening inrichting Landelijk Gebied Limburg przez ministra
Rolnictwa, Środowiska i Jakości Żywności zgodnie z art. 11
ust. 3 Wet Inrichting Landelijk Gebied i nie wcześniej niż
powyższe rozporządzenie w sprawie dotacji zostanie opubliko-
wane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) 1857/2006.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Od 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
włącznie
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Cel pomocy: Celem pomocy jest utrzymanie tradycyjnych
krajobrazów poprzez wspieranie kosztów tworzenie i odtwa-
rzania tradycyjnych elementów krajobrazu takich jak: tradycyjne
sady, żywopłoty, aleje ogłowionych drzew, miedze, drogi grun-
towe w wąwozach i sadzawki, zgodnie z przepisami art. 5.

Sektor(-y) gospodarki.: Niniejsza pomoc dotyczy małych i
średnich gospodarstw rolnych prowadzących działalność w
zakresie produkcji pierwotnej produktów rolnych.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Provincie Limburg
Limburglaan 10
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
Nederland

Strona internetowa: www.limburg.nl

Inne informacje: —

Numer XA: XA 15/07

Państwo członkowskie: Niderlandy

Region: Provincie Limburg

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

Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Limburg (rozporzą-
dzenie w sprawie dotacji na zagospodarowania obszarów wiej-
skich w Limburgii)

Punkt 1.14 Przeniesienie hodowli bydła mlecznego

Podstawa prawna: Artikel 11, lid 3 Wet Inrichting Landelijk
Gebied, juncto Subsidieverordening inrichting landelijk gebied
Limburg

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: Punkt 1.14: 700 000 EUR na okres od 2007 r. do
2013 r.

Maksymalna intensywność pomocy: Punkt 1.14: maksy-
malnie 40 % kosztów rozbiórki w pierwotnej lokalizacji, prze-
niesienia i budowy w nowej lokalizacji, do maksymalnej kwoty
100 000 EUR na przeniesienie gospodarstwa.

Data realizacji: Pomoc udzielana jest po zatwierdzeniu Subsidie-
verordening inrichting Landelijk Gebied Limburg przez ministra
Rolnictwa, Środowiska i Jakości Żywności zgodnie z art. 11
ust. 3 Wet Inrichting Landelijk Gebied i nie wcześniej niż
powyższe rozporządzenie w sprawie dotacji zostanie opubliko-
wane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) 1857/2006.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Od 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
włącznie

Cel pomocy: Przeniesienie i zakończenie działalności gospo-
darstw rolnych leżące we wspólnym interesie ze względu na
środowisko naturalne oraz jakość krajobrazu i otoczenia,
zgodnie z postanowieniami art. 6.

Sektor(-y) gospodarki: Niniejsza pomoc dotyczy małych i śred-
nich gospodarstw rolnych prowadzących działalność w zakresie
produkcji pierwotnej produktów rolnych.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Provincie Limburg
Limburglaan 10
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
Nederland

Strona internetowa: www.limburg.nl

Inne informacje: —

Numer XA: XA 16/07

Państwo członkowskie: Republika Czeska

Region: —

Nazwa środka pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Podpora poradenství v zemědělství
– Metodická činnost k podpoře zemědělského poradenského
systému

Podstawa prawna: Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: do
15,0 mln CZK

Maksymalna intensywność pomocy: do 100 % wykazanych
nakładów, maksymalnie do 500 000 CZK na jedno narzędzie
metodyczne

Data realizacji: od dnia 16 lutego 2007 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: do dnia 31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy: Pomoc jest przyznawana na podstawie art. 15
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 (Zapewnienie
wsparcia technicznego w sektorze rolnym).

Celem jest wsparcie działań z zakresu metodyki w ramach
systemu doradztwa rolniczego oraz stworzenie narzędzi meto-
dycznych umożliwiających praktyczne zastosowanie wiedzy
naukowej, zwłaszcza w odniesieniu do wymogów prawnych i
dobrej praktyki rolniczej

Podmioty wnioskujące o pomoc przedkładają plan opracowania
narzędzia metodycznego dla przedsiębiorstw rolniczych lub
konsultantów. Do realizacji wybierane są plany w największym
stopniu spełniające wymogi praktyczne. Za wybór projektów
odpowiada komitet powołany w Departamencie ds. badań,
szkoleń i rozwoju Ministerstwa Rolnictwa Republiki Czeskiej, z
którym współpracuje przedstawiciel sektora rolnictwa działający
na podstawie wniosku Krajowego Komitetu Doradczego ds.
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie
Rolnictwa Republiki Czeskiej. Projekty będą ocenianie i punkto-
wane, po czym zostanie sporządzona lista rankingowa;
następnie wnioskodawcy będą otrzymywać pomoc w tak okreś-
lonej kolejności aż do wyczerpania dostępnych zasobów.

Sektory gospodarki: podstawowa produkcja rolna

26.4.2007 C 91/31Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 17
CZ-117 05 Praha 1

Adres internetowy:
http://www.mze.cz/Index.aspx?deploy=1802&typ=2&-
ch=74&ids=1802&val=1802

Inne informacje: Ministerstwo Rolnictwa Republiki Czeskiej
oświadcza, że warunki określone w rozporządzeniu Komisji
(WE) nr 1857/2006 będą spełnione, tj. pomoc będzie adreso-
wana do małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się
podstawową produkcją rolną, i że w szczególności spełnione
będą warunki wymienione w art. 15 rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006

Wnioskodawcami są przede wszystkim publiczne instytuty
badawcze i szkoły wyższe, a także inne podmioty prowadzące
badania. Celem środka jest praktyczne zastosowanie wyników
badań w sektorze rolnictwa. Zamierzeniem przeprowadzanych
projektów będzie opracowanie i upowszechnienie materiałów
metodycznych, które mogą być przydatne w zarządzaniu przed-
siębiorstwami rolniczymi. Kryteria wyboru projektów zawarte są
w opublikowanych zasadach przyznawania pomocy.

Numer XA: XA 17/07

Państwo członkowskie: Republika Czeska

Region: —
Nazwa środka pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Podpora poradenství v zemědělství
– Regionální přenos informací o realizaci společné zemědělské
politiky, zejména požadavků na plnění cross compliance, zajiš-
ťovaný prostřednictvím Krajských informačních středisek pro
rozvoj zemědělství a venkova (KIS)

Podstawa prawna: Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: do
10,0 mln CZK

Maksymalna intensywność pomocy: do 100 % wykazanych
kosztów, maksymalnie do 500 000 CZK rocznie dla każdego
regionalnego ośrodka informacji o rozwoju rolnictwa i
obszarów wiejskich, który będzie świadczyć usługi na rzecz
końcowych beneficjentów, tj. osób otrzymujących wsparcie tech-
niczne

Data realizacji: od dnia 16 lutego 2007 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: do dnia 31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy: Pomoc jest przyznawana na podstawie art. 15
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 (Zapewnienie
wsparcia technicznego w sektorze rolnym)

Celem pomocy jest wsparcie działalności doradczej prowadzonej
przez akredytowanych konsultantów na rzecz podmiotów z
sektora rolnictwa, regionalny transfer informacji na temat
wspólnej polityki rolnej oraz norm dobrej praktyki rolniczej, a
także informacji dotyczących programów rozwoju obszarów
wiejskich i ochrony konsumentów (bezpieczeństwo żywności)

Informacje będą przekazywane nieodpłatnie przy zastosowaniu
różnych metod, przede wszystkim łączności elektronicznej
(internet, email, sms), ale także w formie papierowej (pisma,
ulotki informacyjne i podobne materiały); informacje będą prze-
kazywane w sposób niedyskryminacyjny wszystkim grupom
docelowym w regionie, a skupiać się będą na problemach doty-
czących rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w danym
regionie

Koszty kwalifikowane obejmują:

— faktyczny koszt organizacji usług informacyjnych;

— koszty podróży;

— honoraria z tytułu usług doradczych, które nie stanowią
części stałej lub okresowej działalności danego przedsiębior-
stwa ani nie są związane z jego normalnymi wydatkami
operacyjnymi.

Sektory gospodarki: podstawowa produkcja rolna

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 17
CZ-117 05 Praha 1

Adres internetowy:
http://www.mze.cz/Index.aspx?deploy=1802&typ=2&-
ch=74&ids=1802&val=1802

Inne informacje: Ministerstwo Rolnictwa Republiki Czeskiej
oświadcza, że warunki określone w rozporządzeniu Komisji
(WE) nr 1857/2006 będą spełnione, tj. pomoc będzie adreso-
wana do małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się
podstawową produkcją rolną, i że w szczególności spełnione
będą warunki wymienione w art. 15 (Zapewnienie wsparcia
technicznego w sektorze rolnym)
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