
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w
odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność

związaną z wytwarzaniem produktów rolnych

(2007/C 130/05)

Numer XA: XA 29/07

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: North West England

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Collaborative Advisory Service
(North West England).

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

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Od
dnia 4 kwietnia 2007 r. do dnia 31 marca 2008 r.:
180 000 GBP

Maksymalna intensywność pomocy: Intensywność pomocy
wynosi 100 %.

Data realizacji: Program będzie realizowany od dnia 4 kwietnia
2007 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Realizacja programu rozpoczyna się dnia 4
kwietnia 2007 r. Program zakończy się dnia 31 marca 2008 r.
Ostatnia płatność zostanie zrealizowana dnia 30 września
2008 r.

Cel pomocy: Rozwój sektorowy. W ramach programu pomocy
świadczone będą usługi doradcze dla rolników, przedsiębiorstw
pozostających pod kontrolą rolników (farmer controlled busi-
nesses lub FCBs) i innych spółdzielni należących do łańcucha
dostaw rolnych w regionie północno-zachodniej Anglii.
Doradztwo w ramach programu będzie miało na celu wspie-
ranie poprawy efektywności i wydajności gospodarstw rolnych
poprzez współpracę i efektywność łańcucha dostaw.

Pomoc będzie wypłacana zgodnie z art. 15 rozporządzenia
1857/2006, a wydatki kwalifikujące się obejmą usługi doradcze.

Sektory gospodarki: Program pomocy obejmuje przede
wszystkim przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją rolną.
Jednakże niektóre przedsiębiorstwa z innych sektorów szeroko
pojętego łańcucha dostaw rolnych (w tym przetwórstwo i wpro-
wadzanie do obrotu) mogą również zostać objęte programem.
Program jest otwarty dla przedsiębiorstw zajmujących się
produkcją (lub przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu)
każdego typu produktów rolnych.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

North West Regional Development Agency
PO Box 37
Renaissance House
Centre Park
Warrington
Cheshire WA1 1XB
United Kingdom

Organem statutowym odpowiedzialnym za program jest:

North West Regional Development Agency
PO Box 37
Renaissance House
Centre Park
Warrington
Cheshire WA1 1XB
United Kingdom

Organizacją zarządzającą programem jest:

English Farming & Food Partnerships
45 Ludgate Hill
London EC4M 7JU
United Kingdom

Adres internetowy: http://www.effp.com/x1345.xml

Informacje na temat programów pomocy państwa objętych
wyłączeniem w sektorze rolnictwa znajdują się również na
stronie głównej rządu Zjednoczonego Królestwa

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

Inne informacje: Program pomocy będzie dostępny dla wszyst-
kich przedsiębiorstw szeroko pojętego łańcucha dostaw
produktów rolnych. Będzie on również dostępny dla przedsię-
biorstw nieprowadzących działalności w zakresie produkcji
rolnej. Pomoc dla przedsiębiorstw pozarolniczych będzie wypła-
cana z uwzględnieniem rozporządzenia Komisji nr 1998/2006
w sprawie pomocy de minimis.

Beneficjenci nie mają możliwości wyboru dostawcy usług.
Będzie on reprezentowany przez English Farming and Food
Partnerships, który został wybrany zgodnie z zasadami rynko-
wymi w drodze przetargu, zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporzą-
dzenia Komisji (WE) nr 1857/2006.
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Producenci otrzymujący wsparcie techniczne zgodnie z art. 15
tego rozporządzenia nie otrzymają pomocy.

Bardziej szczegółowe informacje na temat kwalifikowalności
oraz zasad programu można znaleźć na wyżej wymienionej
stronie internetowej.

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 46/07

Państwo członkowskie: Belgia

Region: Rząd Flandrii: Departament Rolnictwa i Rybołówstwa

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Vlaams interprovinciaal verbond
van fokkers van neerhofdieren vzw.

Podstawa prawna:
— 2 juni 1998 — Koninklijk besluit betreffende de zoötechni-

sche en genealogische voorschriften voor de verbetering en
de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen.

17 maart 2005 — Ministerieel besluit houdende de erken-
ning en subsidiëring van organisaties in het kader van de
aanmoediging en de verbetering van de pluimvee- en konij-
nenfokkerij.

— 2 juin 1998 — Arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux
conditions zootechniques et généalogiques régissant
l'amélioration et la conservation des races avicoles et cuni-
coles.

17 mars 2005 — Arrêté ministériel portant agrément et
subventionnement des organisations dans le cadre de la
promotion et de l'amélioration de l'élevage de volailles et de
lapins.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
7 500 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Artykuł 16 ust. 1 lit. a):
pomoc o stawce do 100 % na pokrycie kosztów administracyj-
nych związanych z ustanowieniem i utrzymaniem ksiąg hodow-
lanych.

Data realizacji: 1.4.2007

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Dotacja została przyznana na rok finansowy
2007.

Cel pomocy: Artykuł 16 ust. 1 lit. a) pomoc o stawce do 100 %
na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z ustano-
wieniem i utrzymaniem ksiąg hodowlanych.

Sektor(-y) gospodarki: Drób

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Departement Landbouw en Visserij
Duurzame Landbouwontwikkeling
Ellips, 6e verdieping
Koning Albert II laan 35, bus 40
B-1030 Brussel

Adres internetowy:

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/pluim.html

Inne informacje: —

Jules Van Liefferinge
Sekretarz Generalny

Numer XA: XA 48/07

Państwo członkowskie: Belgia

Region: Vlaams Varkensstamboek vzw.

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Vlaams Varkensstamboek vzw
(Flamandzka księga hodowlana świń — organizacja typu non-
profit)

Podstawa prawna:
— 2 september 1992 — Koninklijk besluit betreffende de

verbetering van de fokvarkens.

3 september 1992 — Ministerieel besluit betreffende de
verbetering van de fokvarkens.

— 2 septembre 1992 — Arrêté royal relatif à l'amélioration des
reproducteurs porcins.

3 septembre 1992 — Arrêté ministériel relatif à
l'amélioration des reproducteurs porcins.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
457 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Artykuł 16 ust. 1 lit. a):
pomoc o stawce do 100 % na pokrycie kosztów administracyj-
nych związanych z ustanowieniem i utrzymaniem ksiąg hodow-
lanych;

Artykuł 16 ust. 1 lit. b): pomoc o stawce do 70 % kosztów
badań przeprowadzonych przez strony trzecie lub w ich
imieniu, w celu określenia jakości genetycznej lub wydajności
inwentarza, z wyjątkiem kontroli podejmowanych przez właści-
ciela inwentarza i rutynowych kontroli jakości mleka.

Data realizacji: 1.4.2007

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Dotacja została przyznana na rok budżetowy
2007.
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Cel pomocy: Pomoc na rzecz małych i średnich przedsię-
biorstw oraz na rozwój sektorowy.

Artykuł 16 ust. 1 lit. a): pomoc o stawce do 100 % na pokrycie
kosztów administracyjnych związanych z ustanowieniem i
utrzymaniem ksiąg hodowlanych.

Artykuł 16 ust. 1 lit. b): pomoc o stawce do 70 % kosztów
badań przeprowadzonych przez strony trzecie lub w ich
imieniu, w celu określenia jakości genetycznej lub wydajności
inwentarza, z wyjątkiem kontroli podejmowanych przez właści-
ciela inwentarza i rutynowych kontroli jakości mleka.

Sektor(-y) gospodarki: Świnie

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Departement Landbouw en Visserij
Duurzame Landbouwontwikkeling
Ellips, 6e verdieping
Koning Albert II laan 35, bus 40
B-1030 Brussel

Adres internetowy:
http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/vark.html

Inne informacje: —
Jules Van Liefferinge
Sekretarz Generalny
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