
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa
przyznanej na mocy rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących dzia-
łalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego

rozoprządzenie (WE) nr 70/2001

(2007/C 154/04)

Numer XA: XA 18/07

Państwo członkowskie: Republika Czeska

Region: Vysočina

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Podpora investic v zemědělských
podnicích

Podstawa prawna:
1) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění

pozdějších předpisů;

2) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;

3) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů;

4) Program rozvoje kraje Vysočina;

5) Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finanč-
ních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro
období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu
kontroly jejich využití č. 07/06

Planowane roczne wydatki w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: Maksymalne roczne wydatki 5 000 000 CZK

Maksymalna intensywność pomocy:

Kwota pomocy: do 50 % kwalifikowalnych wydatków na inwes-
tycje w branży budowlanej i w dziedzinie technologii, w tym
wydatki kwalifikowalne związane z techniczną częścią doku-
mentacji dotyczącej zawiadomienia o rozpoczęciu robót budow-
lanych lub pozwolenia na budowę.

Kwalifikowalne koszty, które mogą być objęte dofinansowaniem,
wynoszą od 20 000 CZK do 2 000 000 CZK na każdy indywi-
dualny projekt.

Maksymalna kwota wsparcia na jednego beneficjenta/ właściciela
projektu może wynieść 3 500 000 CZK w latach 2007-2013.

Data realizacji: Od dnia 1 marca 2007 r.

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

Cel pomocy: Pomoc przeznaczona jest na inwestycje skutku-
jące poprawą wydajności gospodarstw rolnych, w celu zwięk-
szenia ich konkurencyjności.

Pomoc ta zgodna jest z obowiązującym w Republice Czeskiej
prawem oraz z celami i priorytetami „Programu rozwoju kraju
Vysočina” i „Zasadami Sejmiku Kraju Vysočina w zakresie dofi-
nansowania rolnictwa w kraju Vysočina w latach 2007-2013 z
budżetu kraju Vysočina i monitorowania jego wykorzystania”.
Pomoc podlega przepisom 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 prowadzących działalność
związaną z produkcją produktów rolnych i zmieniającego
rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001.

Za koszty kwalifikowalne uważa się wydatki na budowę, zakup,
modernizację i przebudowę instalacji i technologii stosowanych
w hodowli bydła, świn, owiec, kóz, drobiu, ptactwa wodnego i
pszczół, w tym zmodernizowane strefy gromadzenia odchodów
zwierzęcych, oraz wydatki na budowę, zakup, modernizację i
przebudowę instalacji i technologii stosowanych w przechowy-
waniu roślin okopowych.

Kwalifikowalne koszty obejmują wydatki na opracowanie i przy-
gotowanie technicznej części dokumentacji dotyczącej zawiado-
mienia o rozpoczęciu budowy lub pozwolenia na budowę.

Sektor lub sektory gospodarki: Działalność związana z
produkcją podstawową produktów rolnych

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Vysočina
kraj se sídlem: Žižkova 57
CZ-587 33 Jihlava

Strona internetowa: http://www.kr-vysocina.cz/

Dodatkowe informacje: Kraj Vysočina oświadcza, że spełnione
zostaną warunki określone w rozporządzeniu (WE)
nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r., tj. pomoc zostanie
przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzą-
cych działalność związaną z podstawową produkcją rolną w
ramach limitów kwotowych określonych rozporządzeniem.
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Numer XA: XA 19/07

Państwo członkowskie: Republika Czeska

Region: Vysočina

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Podpora poskytování technické
podpory v odvětví zemědělství

Podstawa prawna:
1) Zákon č. 129/ 2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění

pozdějších předpisů;

2) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;

3) Zákon č. 252/ 1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů;

4) Program rozvoje kraje Vysočina;

5) Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finanč-
ních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro
období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu
kontroly jejich využití č. 07/06

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Maksymalna kwota rocznych wydatków: 400 000 CZK

Maksymalna intensywność pomocy:

Wielkość pomocy: do 100 % kosztów kwalifikowalnych

Kwota kosztów kwalifikowalnych, na pokrycie których przyzna-
wane są dotacje, wynosi od 5 000 do 250 000 CZK na projekt.

Maksymalna kwota dotacji, którą może otrzymać jeden benefi-
cjent pomocy/właściciel projektu w okresie 2007-2013 wynosi
1 750 000 CZK.

Data realizacji: Od dnia 1 marca 2007 r.

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

Cel pomocy: Celem pomocy jest pogłębienie wiedzy fachowej
podmiotów prowadzących działalność związaną z produkcją
podstawową produktów rolnych wyszczególnionych w załącz-
niku I do Traktatu WE i zwiększenie w ten sposób efektywności
i produktywności pracy.

Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty organizacji
konkursów i wystaw, których tematem jest produkcja podsta-
wowa produktów rolnych wyszczególnionych w załączniku I do
Traktatu WE, w tym koszty związane z uczestnictwem
wystawców w podobnych imprezach, koszty organizacji kształ-
cenia dla wyżej wymienionego sektora w formie kursów, semi-
nariów lub warsztatów oraz koszty doradztwa technologicznego
i ekonomicznego dla przedsiębiorców w sektorze rolnictwa.

Sektory gospodarki: Działalność związana z produkcją podsta-
wową produktów rolnych

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Vysočina
kraj se sídlem: Žižkova 57
CZ-587 33 Jihlava

Strona internetowa: http://www.kr-vysocina.cz/

Inne informacje: Kraj Vysočina deklaruje, że spełnione zostaną
warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 1857/2006 z
dnia 15 grudnia 2006 r., tzn. pomoc będzie kierowana do
małych i średnich przedsiębiorstw i nie przekroczy limitu finan-
sowego określonego w wymienionym rozporządzeniu.

Numer XA: XA 20/07

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Wenecja Euganejska

Nazwa środka pomocy: Ulgi na zakup lub leasing nowych
narzędzi lub maszyn produkcyjnych

Podstawa prawna:

Legge 28.11.1965, n. 1329

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4347 del 28.12.2006

Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy
indywidualnej przyznanej podmiotowi: 4 miliony EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Subwencjonowanie
spłaty oprocentowania na zakup fabrycznie nowych narzędzi
lub maszyn produkcyjnych, z wyjątkiem inwestycji odtworze-
niowych.

Subwencja nie może przekroczyć pułapu 50 % wydatków kwali-
fikowanych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospoda-
rowania oraz 40 % na pozostałych obszarach.

Data realizacji: Po nadaniu przez Komisję numeru identyfika-
cyjnego na podstawie otrzymanego zestawienia informacji.

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

Cel pomocy: Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw
mająca na celu ułatwienie zakupu fabrycznie nowych narzędzi
lub maszyn produkcyjnych. Koszty montażu, testowania, trans-
portu i pakowania kwalifikują się w granicach maksymalnie do
15 % kosztów maszyny.

Kwalifikujące się inwestycje muszą spełniać przynajmniej jeden
z następujących celów:

— ograniczenie kosztów produkcji;

— poprawa i zmiana profilu produkcji;

— podniesienie jakości;

— ochrona i poprawa środowiska naturalnego lub warunków
higienicznych, lub dobrostanu zwierząt.
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Kwota udzielonej pomocy może pokryć 100 % programu
inwestycji w okresie do siedmiu lat, wliczając w to okres amor-
tyzacji wstępnej nieprzekraczający dwóch lat.

W żadnym wypadku wysokość każdorazowo udzielonego
wsparcia nie może przekroczyć maksymalnej intensywności
pomocy, na którą zezwalają obowiązujące przepisy Unii Euro-
pejskiej.

Sektor lub sektory gospodarki: Pomoc przyznana małym i
średnim przedsiębiorstwom prowadzącym działalność związaną
z produkcją produktów rolnych określonych w załączniku I do
Traktatu WE.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Veneto
Assessorato alle Politiche dell'economia, dello sviluppo, della
ricerca e dell'innovazione, delle politiche istituzionali
Direzione Industria
Corso del Popolo, 14
I-30172 Venezia — Mestre
Tel. (39) 041 279 58 10
Fax (39) 041 279 58 08
e-mail: dir.industria@regione.veneto.it

Strona internetowa:

http://www.regione.veneto.it/Economia/Attività+Produttive/Industria

Dodatkowe informacje: —

Numer XA: XA 26/07

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: Cheshire

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Sandstone Ridge ECOnet Partner-
ship Conservation Programme

Podstawa prawna: s. 39 1981 Wildlife and Countryside Act

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

Dotacje (2007-2008 r.): 327 646 GBP
Wsparcie techniczne (2007-2008 r.): 3 080 GBP

Dotacje (2008-2009 r.): 200 000 GBP
Wsparcie techniczne (2008-2009 r.): 3 080 GBP

Maksymalna intensywność pomocy: Intensywność pomocy
ma charakter uznaniowy i uzależniona jest od wielkości i
zakresu danego projektu. Maksymalna stawka pomocy może
wynosić 100 % w przypadku nieprodukcyjnych obiektów dzie-
dzictwa kulturalnego (art. 5).

Data realizacji: Program będzie realizowany od dnia 1 kwietnia
2007 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Realizacja programu rozpocznie się dnia 1
kwietnia 2007 r., zaś zakończy dnia 31 marca 2009 r. Ostatnia
płatność zostanie zrealizowana dnia 31 marca 2009 r.

Cel pomocy: Pomoc w formie dotacji dla MŚP mająca na celu
zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków na obszarze
Sandstone Ridge (Cheshire).

Sektory gospodarki: Sektor związany z zachowywaniem trady-
cyjnych krajobrazów przez gospodarstwa rolne i wiejskie.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Cheshire County Council
Environmental Planning
Backford Hall
Backford
Chester
CH1 6PZ Cheshire
United Kingdom

Organem statutowym odpowiedzialnym za program jest:
Cheshire County Council

Organizacją zarządzającą programem jest: Cheshire County
Council

Adres internetowy:

http://www.cheshire.gov.uk/NR/rdonlyres/0E5405F6-FCD7-
46C1-9C4D-3B950BFF695F/0/SREPStateAidExemptionGuidan-
ceNotice070307.doc

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej
Defra.

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

Inne informacje: Bardziej szczegółowe informacje na temat
kwalifikowalności oraz zasad programu można znaleźć na
wyżej wymienionych stronach internetowych.

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

Pomoc nr: XA 32/07

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Comunidad Valenciana

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Program pomocy na rzecz prze-
niesienia budynków gospodarskich w interesie publicznym.

Podstawa prawna: Orden, de la Consellería de Agricultura,
Pesca y Alimentación, por la que se establecen ayudas al traslado
de granjas por motivos de interés público.

7.7.2007 C 154/11Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Całkowite kwoty szacowanych środków budżetowych w wymie-
nionych latach budżetowych wynoszą:

Rok 2007: 300 000 EUR

Rok 2008: 2 695 000 EUR

Rok 2009: 2 310 000 EUR

Rok 2010:1 925 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Jeżeli przeniesienie
polega na rozbiórce, przeniesieniu i ponownym montażu istnie-
jących urządzeń w nowym miejscu: 80 % inwestycji

W przypadku jeżeli przeniesienie będzie oznaczało dla rolnika
korzyści w postaci unowocześnienia instalacji lub zwiększenia
zdolności produkcyjnej, oprócz wyżej wymienionej intensyw-
ności wynoszącej 80 %, 30 % lub 40 % w przypadku projektów
polegających na nowej inwestycji, odpowiednio w zależności od
tego, czy nowe gospodarstwo znajduje się czy nie na obszarze o
niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Przedstawione odsetki ulegają zwiększeniu o 5 punktów procen-
towych, jeśli inwestycje realizowane są przez młodych rolników.

Data realizacji: Od dnia 1 marca 2007 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2010 r.

Cel pomocy: Artykuł 6. Przeniesienie budynków w interesie
publicznym: Celem jest przeniesienie gospodarstw hodowlanych
z miejsc, w których zgodnie ze specyfikacją terenu nie mogą się
one znajdować na miejsca posiadające odpowiednie zezwolenie.

Sektory gospodarki: Sektor produkcji. Ogólnie podsektor
hodowli.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación
Amadeo de Saboya, no 2
E-46010 Valencia

Strona internetowa: https://docv.gva.es/

Inne informacje: —

Dyrektor generalny ds. badań, rozwoju i innowacyjności w
rolnictwie

Eduardo Primo Millo
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