
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 190/04)

Numer XA: XA 7023/07

Państwo członkowskie: Niderlandy

Region: —

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Regeling LNV-subsidies
(omschrijving steun: Verhoging toegevoegde waarde landbouw-
producten, onderdeel verwerking en afzet).

Podstawa prawna:
— Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2, artikel 1:3, artikel 1:20,

artikel 2:1, artikel 2:2, artikel 2:47, eerste lid, aanhef en
onderdeel b,

— Openstellingsbesluit LNV-subsidies.

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: Pomoc jest finansowana z kwoty uzupełniającej (2,83
milionów EUR) w ramach środka 123 programu rozwoju
obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

Maksymalna intensywność pomocy: Na każdy projekt 35 %
kosztów określonych w art. 4 ust. 7 rozporządzenia (WE)
nr 70/2001; maksymalna intensywność pomocy ustalona
zostanie z chwilą rozpoczęcia realizacji programu zgodnie z
decyzją w sprawie dotacji Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska
Naturalnego i Jakości Żywności.

Data realizacji: Rozporządzenie w sprawie dotacji Ministerstwa
Rolnictwa, Środowiska Naturalnego i Jakości Żywności wchodzi
w życie z dniem 1 kwietnia 2007 r., ale nie zostało udostęp-
nione dla tego programu.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Do dnia 30 czerwca 2008 r. (zgodnie z art. 10
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 70/2001) uwzględniając okres
przejściowy, który upływa dnia 31 grudnia 2008 r. (zgodnie z
art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 70/2001).

Cel pomocy: Celem pomocy jest zachęcenie do opracowy-
wania projektów, które mają na celu polepszenie ogólnych
wyników gospodarstwa i dotyczą inwestycji związanych z prze-
twórstwem i/lub obrotem produktami rolnymi jak określono w
załączniku I do Traktatu WE.

Program pomocy spełnia warunki art. 4 ust. 7 lit. d) rozporzą-
dzenia (WE) nr 70/2001.

Sektor(-y) gospodarki: Przetwórstwo i obrót produktami
rolnymi

Uwagi:

Pomoc dotyczy gospodarstw rolnych

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Nederland

Dalsze informacje: Program pomocy ma na celu zapewnienie
dodatkowego finansowania dla środka 123 programu rozwoju
obszarów wiejskich na lata 2007-2013 jak określono w art. 89
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

W zakres środka 123 programu wchodzą następujące działania:
1) inwestycje związane z przetwórstwem i obrotem produktami
rolnymi określonymi w załączniku I Traktatu do WE oraz 2)
inwestycje mające na celu opracowanie nowych produktów,
procesów i technologii dla produktów określonych w załączniku
I do Traktatu WE.

Niniejsze zawiadomienie dotyczy wyłącznie inwestycji wymie-
nionych w pkt 1. Zawiadomienie nr XS 137/07 obejmuje inwes-
tycje wymienione w pkt 2.

Zarówno zawiadomienie nr XS 137/07 jak i niniejsze zawiado-
mienie dotyczą pomocy stanowiącej dodatkowe finansowanie w
ramach środka 123 programu rozwoju obszarów wiejskich na
lata 2007-2013.

Numer XA: XA 7024/07

Państwo członkowskie: Niderlandy

Region: —

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Regeling LNV-subsidies
(omschrijving steun: Samenwerking bij innovatie (industrieel
onderzoek)).

Podstawa prawna:
— Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2, artikel 1:3, artikel 2:1,

artikel 2:2, artikel 2:32,

— Openstellingsbesluit LNV-subsidies.

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: Pomoc jest finansowana z kwoty uzupełniającej (11,75
milionów EUR) w ramach środka 124 programu rozwoju
obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

Maksymalna intensywność pomocy: Na każdy projekt
współpracy 35 % kosztów określonych w art. 5a ust. 5 rozpo-
rządzenia (WE) nr 70/2001, przy czym maksymalna kwota
pomocy wynosi 500 000 EUR.

Data realizacji: Rozporządzenie w sprawie dotacji Ministerstwa
Rolnictwa, Środowiska Naturalnego i Jakości Żywności wchodzi
w życie z dniem 1 kwietnia 2007 r. Płatności dokonywane będą
po zatwierdzeniu programu rozwoju obszarów wiejskich na lata
2007-2013.
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Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Do dnia 30 czerwca 2008 r. (zgodnie z art. 10
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 70/2001) uwzględniając okres
przejściowy, który upływa z dniem 31 grudnia 2008 r. (zgodnie
z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 70/2001).

Cel pomocy: Celem pomocy jest promowanie współpracy
między rolnikami lub innymi gospodarstwami poprzez udzie-
lanie pomocy na pokrycie kosztów współpracy mającej na celu
realizację projektów dotyczących planowanych lub kluczowych
badań, prowadzących do zdobycia nowej wiedzy i wykorzys-
tania jej przy opracowywaniu nowych produktów, procesów lub
usług, a także znacznego ulepszenia istniejących produktów,
procesów lub usług.

Pomoc spełnia warunki art. 5a ust. 3 część wstępna i lit. b) oraz
ust. 5 rozporządzenia (WE) 70/2001.

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie sektory

Uwagi:
Pomoc dotyczy wszystkich gospodarstw rolnych zajmujących się
wytwarzaniem produktów wymienionych w załączniku I do
Traktatu WE, małych i średnich przedsiębiorstw działających w
sektorze rolnym (wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się prze-
twórstwem produktów rolnych oraz przedsiębiorstwa prowa-
dzące działalność gospodarczą z zakresu obrotu, handlu, świad-

czenia usług, logistyki i zaopatrzenia jeszcze nieprzetworzonych
produktów rolnych) oraz przedsiębiorstw leśnych.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Nederland

Dalsze informacje: Pomoc ma na celu zapewnienie uzupełnia-
jącego finansowania dla środka 124 programu rozwoju
obszarów wiejskich na lata 2007-2013, jak określono w art. 89
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

W zakres środka 124 programu wchodzą następujące działania:
1) współpraca w zakresie innowacji, program: rozwój przedkon-
kurencyjny oraz 2) współpraca w zakresie innowacji, program:
rozwój przemysłowy.

Niniejsze zawiadomienie dotyczy wyłącznie inwestycji wymie-
nionych w pkt 2. Zawiadomienie nr XS 138/07 obejmuje inwes-
tycje wymienione w pkt 1.

Zarówno zawiadomienie nr XS 138/07 jak i niniejsze zawiado-
mienie dotyczą pomocy stanowiącej dodatkowe finansowanie w
ramach środka 124 programu rozwoju obszarów wiejskich na
lata 2007-2013.
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