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

cego rozoprządzenie (WE) nr 70/2001

(2007/C 196/08)

Numer XA: XA 78/07

Państwo członkowskie: Niderlandy

Region: —

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Regeling LNV-subsidies
(omschrijving steun: Gebruik adviesdiensten voor landbouwers).

Podstawa prawna:

— Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2, artikel 1:3; artikel 1:20;
artikel 2:1; artikel 2:8

— Openstellingsbesluit LNV-subsidies.

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: Pomoc jest finansowana z kwoty uzupełniającej (4,35 mln
EUR) w ramach środka 114 programu rozwoju obszarów wiej-
skich na lata 2007-2013.

Maksymalna intensywność pomocy: 50 % kosztów
doradztwa, do kwoty 1 500 EUR rocznie na gospodarstwo.
Rolnik może się ubiegać o pomoc raz na trzy lata.

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.

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

Cel pomocy: Program obejmuje pomoc dla usług doradczych,
które nie mają charakteru ciągłego lub okresowego (takie jak
regularne doradztwo podatkowe lub świadczenie usług praw-
nych lub reklamy).

Kwalifikowalne usługi doradcze są zgodne przynajmniej z:

— podstawowymi wymogami zarządzania i zasadami dobrej
kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska jak określono
w art. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz w
załącznikach III i IV do tego rozporządzenia;

— normami bezpieczeństwa pracy opartymi na przepisach
wspólnotowych.

Ponadto usługi doradcze mogą również dotyczyć spraw związa-
nych z rozwojem gospodarstwa, takich jak:

a) usługi doradcze dotyczące przeprowadzenia przez ekspertów
badań mających na celu opracowanie produktów rolnych
wysokiej jakości, wyłączając kontrolę produktów i kontrolę
jakości;

b) rozwój przedsiębiorstwa (w tym zakładanie gospodarstw, ich
modernizacja i rozszerzanie zakresu działalności);

c) zaprzestanie działalności;

d) stosowanie przepisów dotyczących jakości w gospodarstwie;

e) zarządzanie ryzykiem;

f) opracowanie planów gospodarki wodnej i zarządzania środo-
wiskiem w gospodarstwie;

g) rozwój współpracy.

Pomoc spełnia warunki art. 15 ust. 2 lit. c) oraz ust. 3 i 4
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie gospodarstwa rolne zajmu-
jące się wytwarzaniem produktów wymienionych w załączniku I
do Traktatu WE.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

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

Strona internetowa: ww.minlnv.nl/loket

Dalsze informacje: —

Numer XA: XA 79/07

Państwo członkowskie: Niderlandy

Region: Prowincje (Drenthe, Geldria, Groningen, Flevoland,
Fryzja, Brabancja Północna, Holandia Północna, Overijssel,
Utrecht, Zelandia, Holandia Południowa, Limburgia Południowa)

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Provinciale subsidieverordeningen
(omschrijving steun: Instandhouding en opwaardering van het
landelijk erfgoed, onderdeel instandhouding van traditionele
landschappen en gebouwen).
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Podstawa prawna:

— Artikel 11, derde lid, Wet inrichting landelijk gebied

— Provinciewet: artikel 105, artikel 145, artikel 158.

Provinciale subsidieverordeningen:

— Drenthe: artikel 3 van de Subsidieverordening Inrichting
Landelijk Gebied

— Gelderland: artikel 2 van de Subsidieregeling vitaal Gelder-
land 2007

— Groningen: artikel 9 van de Uitvoeringsregeling subsidies
inrichting landelijk gebied 2006

— Flevoland: artikel 2 van de Subsidieregeling inrichting lande-
lijk gebied Flevoland

— Friesland: artikel 2 van de Kadersubsidieverordening Inrich-
ting Landelijk Gebied provincie Fryslân 2007

— Noord-Brabant: artikel 2 van de Subsidieverordening inrich-
ting landelijk Gebied 2007

— Noord-Holland: artikel 3 van de Subsidieverordening inrich-
ting landelijk gebied Noord-Holland 2007

— Overijssel: artikel 6.10 en 8.3 van het Uitvoeringsbesluit
subsidies Overijssel

— Utrecht: artikel 3 van de Subsidieverordening inrichting
landelijk gebied provincie Utrecht 2006

— Zeeland: artikel 2 van de PMJP Subsidieregeling Inrichting
Landelijk Gebied Zeeland

— Zuid-Holland: artikel 7.8 van de Algemene subsidieverorde-
ning Zuid-Holland

— Zuid-Limburg: artikel 2 van de Subsidieverordening inrich-
ting landelijk gebied Limburg.

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: Pomoc jest finansowana z kwoty uzupełniającej (2,32 mln
EUR) w ramach środka 323 programu rozwoju obszarów wiej-
skich na lata 2007-2013.

Maksymalna intensywność pomocy: 40 % wydatków okreś-
lonych w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 do maksy-
malnej kwoty 200 000 EUR w okresie trzy lat gospodarczych.

Data realizacji: Płatności dokonywane będą po zatwierdzeniu
programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

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

Cel pomocy: Pomoc jest przyznawana na mocy art. 5 rozpo-
rządzenia (WE) nr 1857/2006. Kosztami kwalifikowanymi są
koszty inwestycji w zakresie ochrony dziedzictwa. Celem
pomocy jest ochrona i rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego
wsi poprzez zachowanie tradycyjnych krajobrazów i zabudowań
w gospodarstwach rolnych.

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie gospodarstwa zajmujące się
wytwarzaniem produktów wymienionych w załączniku I do
Traktatu WE.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Prowincje (Drenthe, Geldria, Groningen, Flevoland, Fryzja,
Brabancja Północna, Holandia Północna, Overijssel, Utrecht,
Zelandia, Holandia Południowa, Limburgia Południowa)

Strona internetowa:

http://www.regiebureau-pop.nl/nl/info/4/57/provinciale-subsidie-
verordeningen/

Dalsze informacje: Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o zagospo-
darowaniu obszarów wiejskich (wet inrichting landelijk gebied)
władze lokalne poszczególnych prowincji mają obowiązek
przyjąć regionalne rozporządzenia w sprawie dotacji na rzecz
środków kwalifikujących się do współfinansowania w ramach
EFRROW na mocy rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.
Zgodnie z art. 11 ust. 3 ww. ustawy rozporządzenia te muszą
być zatwierdzone przez Ministra Rolnictwa, Środowiska i Jakości
Żywności. Może to nastąpić dopiero po zatwierdzeniu przez
Komisję Europejską programu rozwoju obszarów wiejskich w
Niderlandach. Regionalne rozporządzenia w sprawie dotacji (i
ich programy) wdrażające program rozwoju obszarów wiejskich
w Niderlandach na lata 2007-2013 muszą być jeszcze zatwier-
dzone przez Ministra Rolnictwa, Środowiska i Jakości Żywności.

Numer XA: XA 80/07

Państwo członkowskie: Niderlandy

Region: Prowincje (Drenthe, Geldria, Groningen, Flevoland,
Fryzja, Brabancja Północna, Holandia Północna, Overijssel,
Utrecht, Zelandia, Holandia Południowa, Limburgia Południowa)

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Provinciale subsidieverordeningen
(omschrijving steun: Niet productieve investeringen, onderdeel
verplaatsing van bedrijven gelegen in hydrologische buffe-
rzones).

Podstawa prawna:

— Artikel 11, derde lid, Wet inrichting landelijk gebied

— Provinciewet: artikel 105, artikel 145, artikel 158.

Provinciale subsidieverordeningen:

— Drenthe: artikel 3 van de Subsidieverordening Inrichting
Landelijk Gebied

— Gelderland: artikel 2 van de Subsidieregeling vitaal Gelder-
land 2007

— Groningen: artikel 9 van de Uitvoeringsregeling subsidies
inrichting landelijk gebied 2006

— Flevoland: artikel 2 van de Subsidieregeling inrichting lande-
lijk gebied Flevoland
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— Friesland: artikel 2 van de Kadersubsidieverordening Inrich-
ting Landelijk Gebied provincie Fryslân 2007

— Noord-Brabant: artikel 2 van de Subsidieverordening inrich-
ting landelijk Gebied 2007

— Noord-Holland: artikel 3 van de Subsidieverordening inrich-
ting landelijk gebied Noord-Holland 2007

— Overijssel: artikel 6.10 en 8.3 van het Uitvoeringsbesluit
subsidies Overijssel

— Utrecht: artikel 3 van de Subsidieverordening inrichting
landelijk gebied provincie Utrecht 2006

— Zeeland: artikel 2 van de PMJP Subsidieregeling Inrichting
Landelijk Gebied Zeeland

— Zuid-Holland: artikel 7.8 van de Algemene subsidieverorde-
ning Zuid-Holland

— Zuid-Limburg: artikel 2 van de Subsidieverordening inrich-
ting landelijk gebied Limburg.

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: Pomoc jest finansowana z kwoty uzupełniającej (181,14
mln EUR) w ramach środka 216 programu rozwoju obszarów
wiejskich na lata 2007-2013.

Maksymalna intensywność pomocy: Pomoc udzielana na
mocy art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 obejmuje: 10 %
kosztów zakupu nowych gruntów rolnych (nieprzeznaczonych
na cele budowlane), jak określono w art. 4 ust. 8 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1857/2006 i nie może przekroczyć równowar-
tości:

— liczby hektarów gruntów rolnych na poprzednim terenie
przeniesionych do urzędu gospodarki gruntami rolnymi
(Bureau Beheer Lanbouwgronden, BBL) lub na stronę trzecią
(z klauzulą o użytkowaniu wieczystym) pomnożonej przez
3 000 EUR powiększonej o:

— 6 % ceny zakupu gruntów rolnych na nowym terenie.

Pomoc udzielana zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006 obejmuje: 100 % kosztów określonych w art. 6
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, które są bezpo-
średnio związane z przeniesieniem zabudowań gospodarczych.

Data realizacji: Płatności dokonywane będą po zatwierdzeniu
programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

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

Cel pomocy: Celem pomocy jest ochrona różnorodności biolo-
gicznej, a także utrzymanie, odbudowa i rozwój środowiska
oraz zrównoważone korzystanie z jego zasobów. W ramach
udzielanej pomocy władze zachęcają rolników do przenoszenia
gospodarstw rolnych położonych w hydrologicznych strefach
buforowych sieci Natura 2000 oraz pozostałych obszarów naro-
dowej sieci ekologicznej (EHS) w inne miejsca, po czym na

gruntach rolnych położonych w tych strefach na stałe podno-
szony jest poziom wody. Właściciele gospodarstw rolnych
sprzedają należące do nich grunty rolne (z wyłącznym prawem
użytkowania) urzędowi gospodarki gruntami rolnymi (BBL) za
cenę wolnorynkową (odpowiadającą wartości rynkowej gruntu)
lub grunty te obejmowane są planem zagospodarowania prze-
strzennego lub sprzedawane stronom trzecim (z klauzulą
wieczystego użytkowania, przewidującą, że użytkowanie
gruntów podlega pewnym ograniczeniom, tj. podniesieniu na
nich poziomu wody). Właściciel gospodarstwa rolnego nabywa
nowe grunty rolne na innym terenie.

Pomoc udzielana na mocy art. 4 rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006:

pomoc spełnia warunki art. 4 ust. 8 rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty zakupu
nowych gruntów rolnych (nieprzeznaczonych na cele budow-
lane) w związku z przeniesieniem gospodarstwa: 10 % kosztów
na zakup nowych gruntów rolnych (nieprzeznaczonych na cele
budowlane), jak określono w art. 4 ust. 8 rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006, przy czym nie więcej niż równowartość:

— liczby hektarów gruntów rolnych na poprzednim terenie
przeniesionych do BBL lub na stronę trzecią (z klauzulą o
użytkowaniu wieczystym) pomnożonej przez 3 000 EUR
powiększonej o:

— 6 % ceny zakupu gruntów rolnych na nowym terenie.

Pomoc udzielana na mocy art. 6 rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006:

pomoc spełnia warunki art. 6 rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006. Kosztami kwalikowalnymi są wyłącznie koszty
związane z przeniesieniem zabudowań gospodarczych. Mogą
one obejmować:

— 100 % szacunkowej wartości zabudowań gospodarczych,
które mają być opuszczone;

— koszty rozbiórki zabudowań gospodarczych, które mają być
opuszczone;

— opłaty notarialne;

— koszty rejestrowe;

— koszty poniesione w związku z usługami (doradztwa) świad-
czonymi przez specjalistów (pośredników, księgowych);

— koszty przeniesienia.

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie gospodarstwa rolne zajmu-
jące się wytwarzaniem produktów wymienionych w załączniku I
do Traktatu WE.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Prowincje (Drenthe, Geldria, Groningen, Flevoland, Fryzja,
Brabancja Północna, Holandia Północna, Overijssel, Utrecht,
Zelandia, Holandia Południowa, Limburgia Południowa)
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Strona internetowa:

http://www.regiebureau-pop.nl/nl/info/4/57/provinciale-subsidie-
verordeningen/

Dalsze informacje: Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o zagospo-
darowaniu obszarów wiejskich (WILG) władze lokalne poszcze-
gólnych prowincji mają obowiązek przyjąć regionalne rozporzą-
dzenia w sprawie dotacji na rzecz środków kwalifikujących się
do współfinansowania w ramach EFRROW zgodnie z rozporzą-
dzeniem (WE) nr 1698/2005. Zgodnie z art. 11 ust. 3 ww.
ustawy rozporządzenia te muszą być zatwierdzone przez Mini-
stra Rolnictwa, Środowiska i Jakości Żywności. Może to nastąpić
dopiero po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską programu
rozwoju obszarów wiejskich w Niderlandach. Regionalne rozpo-
rządzenia w sprawie dotacji (i ich programy), które wdrażają
program rozwoju obszarów wiejskich w Niderlandach na lata
2007-2013 muszą być jeszcze zatwierdzone przez Ministra
Rolnictwa, Środowiska i Jakości Żywności.

Numer XA: XA 81/07

Państwo członkowskie: Niderlandy

Region: —

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Regeling LNV-subsidies
(omschrijving steun: Activiteiten op het gebied van voorlichting
en afzetbevordering).

Podstawa prawna:

— Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2, artikel 1:3, artikel 1:20;
artikel 2:1; artikel 2:58, artikel 2:60; artikel 2:61

— Openstellingsbesluit LNV-subsidies.

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: Pomoc jest finansowana z kwoty uzupełniającej (0,43 mln
EUR) w ramach środka 133 programu rozwoju obszarów wiej-
skich na lata 2007-2013.

Maksymalna intensywność pomocy: 70 % następujących
kosztów.

— koszty szerzenia technicznej i naukowej wiedzy dotyczącej
produktów objętych programem jakości żywności;

— koszty organizacji lub uczestnictwa w targach, wystawach
lub podobnych imprezach z zakresu public relations, które
dotyczą produktów objętych programem jakości żywności;

— koszty reklamy produktów objętych programem jakości
żywności za pośrednictwem różnych mediów lub w punk-
tach sprzedaży.

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 31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy: Dzięki udzieleniu pomocy na działania informa-
cyjne i dotyczące promocji sprzedaży konsumenci są bardziej
świadomi istnienia certyfikowanych systemów jakości (i ich
znaczenia), co pozwoli im na dokonywanie bardziej przemyśla-
nych decyzji konsumenckich.

Program pomocy spełnia warunki art. 15 ust. 2 lit. d) i e), ust. 3
i 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

Sektor(-y) gospodarki: Grupy producentów.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

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

Strona internetowa: ww.minlnv.nl/loket

Dalsze informacje: —

Numer XA: XA 82/07

Państwo członkowskie: Niderlandy

Region: —

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Regeling LNV-subsidies
(omschrijving steun: Deelname door landbouwers aan voedsel-
kwaliteitsregelingen).

Podstawa prawna:

— Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2, artikel 1:3, artikel 1:20,
artikel 2:1; artikel 2:50, artikel 2:52; artikel 2:53; artikel
2:55; artikel 2:56; artikel 2:57

— Openstellingsbesluit LNV-subsidies.

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: Pomoc jest finansowana z kwoty uzupełniającej (0,43 mln
EUR) w ramach środka 132 programu rozwoju obszarów wiej-
skich na lata 2007-2013.

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % kosztów określo-
nych w art. 14 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006, do kwoty 3 000 EUR za każdy rok, w którym
gospodarstwo bierze udział w programach jakości żywności; na
każde gospodarstwo pomocy udziela się na maksymalnie 5 lat.

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 31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy: Celem pomocy jest promowanie wytwarzania
produktów rolnych wysokiej jakości poprzez zachęcanie
rolników do wzięcia udziału (albo do dalszego uczestnictwa) w
programach jakości (w tym przypadku rolnictwo ekologiczne).
Kosztami kwalifikowanymi są koszty stałe związane z uczestnic-
twem w programie jakości żywności, w tym koszty kontroli
związanych z uczestnictwem.

Pomoc spełnia warunki art. 14 ust. 2 oraz części wstępnej i lit.
d) i e) oraz ust. 3-6 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie gospodarstwa zajmujące się
wytwarzaniem produktów określonych w załączniku I do Trak-
tatu WE.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

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

Strona internetowa: ww.minlnv.nl/loket

Dalsze informacje: —

Numer XA: XA 83/07

Państwo członkowskie: Niderlandy

Region: Prowincje (Drenthe, Geldria, Groningen, Flevoland,
Fryzja, Brabancja Północna, Holandia Północna, Overijssel,
Utrecht, Zelandia, Holandia Południowa, Limburgia Południowa)

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Provinciale subsidieverordeningen
(omschrijving steun: De infrastructuur voor de ontwikkeling/
aanpassing van landbouw, onderdeel herverkavelingsprojecten).

Podstawa prawna:

— Artikel 11, derde lid, Wet inrichting landelijk gebied

— Provinciewet: artikel 105, artikel 145, artikel 158.

Provinciale subsidieverordeningen:

— Drenthe: artikel 3 van de Subsidieverordening Inrichting
Landelijk Gebied

— Gelderland: artikel 2 van de Subsidieregeling vitaal Gelder-
land 2007

— Groningen: artikel 9 van de Uitvoeringsregeling subsidies
inrichting landelijk gebied 2006

— Flevoland: artikel 2 van de Subsidieregeling inrichting lande-
lijk gebied Flevoland

— Friesland: artikel 2 van de Kadersubsidieverordening Inrich-
ting Landelijk Gebied provincie Fryslân 2007

— Noord-Brabant: artikel 2 van de Subsidieverordening inrich-
ting landelijk Gebied 2007

— Noord-Holland: artikel 3 van de Subsidieverordening inrich-
ting landelijk gebied Noord-Holland 2007

— Overijssel: artikel 6.10 en 8.3 van het Uitvoeringsbesluit
subsidies Overijssel

— Utrecht: artikel 3 van de Subsidieverordening inrichting
landelijk gebied provincie Utrecht 2006

— Zeeland: artikel 2 van de PMJP Subsidieregeling Inrichting
Landelijk Gebied Zeeland

— Zuid-Holland: artikel 7.8 van de Algemene subsidieverorde-
ning Zuid-Holland

— Zuid-Limburg: artikel 2 van de Subsidieverordening inrich-
ting landelijk gebied Limburg.

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: Pomoc jest finansowana z kwoty uzupełniającej (78 mln
EUR) w ramach środka 125 programu rozwoju obszarów wiej-
skich na lata 2007-2013.

Maksymalna intensywność pomocy: 40 % (50 % w przy-
padku obszarów mniej uprzywilejowanych) kosztów określo-
nych w art. 4 ust. 4 oraz art. 13 rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006.

Pomoc udzielana na podstawie art. 4 rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006 uwzględnia:

— art. 4 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006;

— maksymalną kwotę pomocy określoną w art. 4 ust. 9 rozpo-
rządzenia (WE) nr 1857/2006 (400 000 EUR na przestrzeni
trzech lat gospodarczych na przedsiębiorstwo; 500 000 EUR
na przestrzeni trzech lat gospodarczych na przedsiębiorstwo
w przypadku obszarów mniej uprzywilejowanych).

Data realizacji: Płatności dokonywane będą po zatwierdzeniu
programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

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

Cel pomocy: Celem pomocy jest ulepszenie parcelacji w rolnic-
twie, co ma na celu ograniczenie kosztów produkcji lub ochronę
i ulepszenie środowiska naturalnego.
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W odniesieniu do pomocy udzielanej na podstawie art. 4 rozpo-
rządzenia (WE) nr 1857/2006: koszty kwalifikowalne to koszty
inwestycji, które mają ponieść gospodarstwa rolne jak określono
w art. 4 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. W ramach
art. 4 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 wydatki te
mogą dotyczyć:

— honorariów dla architektów, inżynierów, opłat za konsultacje
i studia wykonalności;

— kosztów prac mających na celu doprowadzenie nowoutwo-
rzonych parcel do stanu używalności;

— kosztów uzyskania dostępu do parceli poprzez budowę dróg
lub innej infrastruktury na gospodarstwach rolnych;

— kosztów rozwiązań technicznych na terenie gospodarstw
rolnych mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu
na otoczenie na skutek reparcelacji;

— kosztów inwestycji na terenie gospodarstw rolnych w
zakresie gospodarki wodnej, innych niż prace drenażowe.

Program pomocy spełnia warunki art. 4 rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006.

W odniesieniu do pomocy udzielanej zgodnie z art. 13 rozpo-
rządzenia (WE) nr 1857/2006: program pomocy spełnia
warunki art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. Kosztami
kwalifikowalnymi są koszty związane z procesem zmiany
(koszty prawne i administracyjne).

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie gospodarstwa rolne zajmu-
jące się wytwarzaniem produktów wymienionych w załączniku I
do Traktatu WE.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Prowincje (Drenthe, Geldria, Groningen, Flevoland, Fryzja,
Brabancja Północna, Holandia Północna, Overijssel, Utrecht,
Zelandia, Holandia Południowa, Limburgia Południowa)

Strona internetowa:

http://www.regiebureau-pop.nl/nl/info/4/57/provinciale-subsidie-
verordeningen/

Dalsze informacje: Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o zagospo-
darowaniu obszarów wiejskich (WILG) władze lokalne prowincji
mają obowiązek przyjąć regionalne rozporządzenia w sprawie
dotacji na rzecz środków kwalifikujących się do współfinanso-
wania w ramach EFRROW zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 1698/2005. Zgodnie z art. 11 ust. 3 ww. ustawy rozporzą-
dzenia te muszą być zatwierdzone przez Ministra Rolnictwa,
Środowiska i Jakości Żywności. Może to nastąpić dopiero po
zatwierdzeniu przez Komisję Europejską programu rozwoju
obszarów wiejskich w Niderlandach. Regionalne rozporządzenia
w sprawie dotacji (i ich programy), które wdrażają program
rozwoju obszarów wiejskich w Niderlandach na lata 2007-2013
muszą być jeszcze zatwierdzone przez Ministra Rolnictwa,
Środowiska i Jakości Żywności.
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