
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 162/05)

Numer środka pomocy XA 7005/07

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region objęty programem pomocy
(NUTS II)

Jihovýchod

Nazwa programu pomocy lub podmiotu
otrzymującego pomoc indywidualną

Podpora investic v souvislosti se zpracováním a uváděním zemědělských
produktů na trh

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 územních 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 finančních 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

Całkowita roczna kwota pomocy: 5 000 000 CZK (tj. 0,181 milionów EUR)

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 rozporządzenia Tak

do 50 % kwalifikowalnych wydatków na inwestycje w branży budowlanej i w
dziedzinie technologii

Data realizacji od dnia 1.3.2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

do dnia 31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do regionalnej
pomocy inwestycyjnej

Nie

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów:
— przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu produktów

rolnych określonych w załączniku I do Traktatu WE,
za wyjątkiem produktów imitujących mleko i
produkty mleczne lub stanowiących ich substytut.

Proszę podać kod NACE 1.1 (1)15

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Vysočina

Žižkova 57
CZ-587 33 Jihlava
Tél. (420) 564 60 22 08
brom.m@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz/soubory/450008/zasady-7-2006.pdf

(1) NACE Rev. 1.1 to statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej.

Numer środka pomocy XA 7006/07

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region Vysočina

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství
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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 územních 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 finančních 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 indy-
widualnej przyznanej podmiotowi

Maksymalna kwota rocznych wydatków: 600 000 CZK

Maksymalna intensywność pomocy Wielkość pomocy: do 50 % kosztów kwalifikowalnych.
Kwota kosztów kwalifikowalnych, na pokrycie których przyznawane są
dotacje, wynosi od 5 000 do 250 000 CZK na projekt.
Maksymalna kwota dotacji, którą może otrzymać jeden beneficjent pomocy/
właściciel projektu w okresie 2007-2013 wynosi 1 750 000 CZK.

Data realizacji Od dnia 1.3.2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 31.12.2013

Cel pomocy Celem pomocy jest pogłębienie wiedzy fachowej podmiotów prowadzących
działalność związaną z przetwórstwem produktów rolnych wyszczególnionych
w załączniku I do Traktatu WE i obrotem nimi i zwiększenie w ten sposób
efektywności i produktywności pracy.
Pomoc jest zgodna z przepisami powszechnie obowiązującymi w Republice
Czeskiej oraz z celami i priorytetami określonymi w Programie rozwoju kraju
Vysočina i w dokumencie „Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskyto-
vání finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období
2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití”
(Zasady sejmiku kraju Vysočina dotyczące przyznawania dotacji z budżetu
kraju dla sektora rolnego w latach 2007-2013 i kontroli ich wykorzystania).
Pomoc jest zgodna z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12
stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu
do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty organizacji konkursów i wystaw,
których tematem jest przetwórstwo produktów rolnych wyszczególnionych w
załączniku I do Traktatu WE i obrót nimi, w tym koszty związane z uczestnic-
twem wystawców w podobnych imprezach, koszty organizacji kształcenia dla
wyżej wymienionego sektora w formie kursów, seminariów lub warsztatów
oraz koszty doradztwa technologicznego i ekonomicznego dla przedsię-
biorców w sektorze rolnictwa.

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

lub

— Sektor wydobycia węgla

— Wszystkie sektory związane z produkcją

lub

— Hutnictwo stali

— Budownictwo okrętowe

— Przemysł włókien syntetycznych

— Przemysł motoryzacyjny

— Inny sektor związany z produkcją

— Przetwórstwo i obrót produktami rolnymi. Tak

— Wszystkie usługi

lub

— Usługi transportowe

— Usługi finansowe

— Inne usługi
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Vysočina
Žižkova 57
CZ-587 33 Jihlava

Inne informacje Kraj Vysočina deklaruje, że spełnione zostaną warunki określone w rozporzą-
dzeniu Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 grudnia 2001 r., tzn. pomoc
będzie kierowana do małych i średnich przedsiębiorstw i nie przekroczy limitu
finansowego określonego w wymienionym rozporządzeniu.

Numer środka pomocy XA 7008/07

Państwo członkowskie Austria

Region, w którym stosuje się program
pomocy (NUTS II)

Wszystkie regiony zgodnie z zatwierdzonym planem obszarów objętych
pomocą regionalną w Austrii w latach 2007-2013; N 492/06

Nazwa programu pomocy ERP-Landwirtschaftsprogramm
Nachfolgeregelung des ERP-Landwirtschafts-programms, N 519/00

Podstawa prawna Richtlinien für das ERP-Landwirtschaftsprogramm
Allgemeine Bestimmungen für die ERP-Programme der Sektoren Tourismus,
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Verkehr

Planowane w ramach programu roczne
wydatki

Całkowita roczna kwota pomocy w ramach programu
do ok. 5 milionów EUR kwoty pożyczki
= ok. 0,6 milionówEUR ekwiwalentu dotacji brutto (EDB)

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 rozporządzenia Tak

Data realizacji 1.1.2007

Czas trwania programu pomocy 31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się
do regionalnej pomocy inwestycyjnej

Nie

Program ogranicza się do określonych
sektorów gospodarki

Tak
Sektor przetwórstwa i
obrotu produktami rolnymi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

ERP-Fonds

Ungargasse 37
A-1030 Wien
Tel. (43-1) 501-75 DW 466
e.kober@awsg.at
www.awsg.at/2007plus www.erp-fonds.at
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