
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 191/10)

Numer pomocy XA 69/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Cantabria (Kantabria)

Nazwa programu pomocy Ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despobla-
miento

Podstawa prawna Orden GAN/8/2007, de 23 de febrero, por la que se esta-blecen las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2007 de las ayudas de
desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despoblamiento.

BOC no 43, de 1 de marzo de 2007

Planowane w ramach programu roczne
wydatki

150 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy 50 000 EUR w przypadku pomocy o charakterze ogólnym

25 000 EUR w przypadku pomocy dodatkowej

Data realizacji Marzec 2007 r.

Czas trwania programu pomocy 2007-2013

Cel pomocy Rozwój przestrzenny

Artykuły zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 1857/2006:

— artykuł 4 (inwestycje w gospodarstwach rolnych),
— artykuł 5 (zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków),
— artykuł 9 (pomoc dla grup producentów),
— artykuł 10 (pomoc na rzecz chorób zwierząt i roślin oraz epidemii

szkodników),
— artykuł 14 (pomoc na rzecz zachęty do produkcji rolnych wysokiej

jakości),
— artykuł 15 (zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym),
— artykuł 16 (wsparcie dla sektora produkcji zwierzęcej).

Koszty kwalifikowalne objęte programem:

Artykuł 7 wspomnianej wyżej podstawy prawnej Order GAN/8/2007 określa
następujące inwestycje kwalifikowalne:

a) budowę, nabywanie lub ulepszanie nieruchomości;
b) nowe maszyny i wyposażenie;
c) koszty ogólne;
d) sprzęt na potrzeby komputeryzacji i komunikacji;
e) elementy transportu wewnętrznego pod warunkiem, że są one wykorzys-

tywane wyłącznie do celów, w jakich są proponowane.
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Sektory gospodarki Wszystkie sektory rolnicze

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria
Edificio Europa
E-39011 Santander (Cantabria)

Adres internetowy www.gobcantabria.es

http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202007-03/OR%202007-03-01%
20043/HTML/2007-2863.asp?volver=1
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