
Zestawienie informacji przekazywanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy
państwa przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania
art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsię-

biorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych

(2007/C 294/08)

Numer XA: XA 93/07

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Basilicata

Nazwa programu pomocy: Apicoltura

Podstawa prawna: Dzięki programowi rozwoju obszarów wiej-
skich region Basilicata zamierza kontynuować udzielanie
odrębnej regionalnej pomocy państwa, uzupełniając pomoc
finansowaną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005,
w celu zapewnienia dodatkowego finansowania zgodnie z art.
89 wspomnianego rozporządzenia. Niniejszy program pomocy
jest częścią tego planu. Dlatego też Delibera di Giunta Regionale
(decyzja Zgromadzenia Regionalnego) ustanawiająca przedsta-
wiony poniżej program zostanie wydana po podjęciu decyzji o
dopuszczeniu PROW Basilicata 2007–2013

Planowane w ramach programu roczne wydatki:
100 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Do 100 %:

1) kosztów poniesionych na: działalność w zakresie badań
rynkowych, pomysłu i projektu produktu, obejmującą
pomoc udzielaną na przygotowanie wniosków o uznanie
oznaczeń geograficznych i oznaczeń pochodzenia lub świa-
dectw o szczególnym charakterze zgodnie z odpowiednimi
przepisami Wspólnoty;

2) kosztów wprowadzenia systemów zapewnienia jakości,
takich jak normy serii ISO 9000 lub ISO 14000, systemów
HACCP, systemów odtwarzania historii produktu, systemów
zapewniających przestrzeganie norm w zakresie autentycz-
ności oraz norm marketingowych lub audytów środowisko-
wych;

3) kosztów szkolenia pracowników, mających na celu wdro-
żenie norm, o których mowa w poprzednim punkcie;

4) kosztów wkładów wymaganych przez organy zatwierdzające
w zakresie wstępnej certyfikacji zapewniania jakości i
systemów analogicznych;

5) kosztów obowiązkowych środków kontroli podejmowanych
zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym lub ustawodaw-
stwem krajowym przez lub w imieniu właściwych organów,
chyba że prawodawstwo Wspólnoty wymaga od przedsię-
biorstw ponoszenia takich kosztów;

6) kosztów kwalifikowalnych związanych z zapewnieniem
wsparcia technicznego.

Do 50 % inwestycji kwalifikowalnych (60 % w przypadku
inwestycji dokonywanych przez młodych rolników w okresie
pięciu lat od momentu rozpoczęcia działalności) obejmujących:

1) zakup lub zakup w formie leasingu maszyn i sprzętu, w tym
oprogramowania komputerowego do wartości rynkowej
majątku;

2) ulepszenie nieruchomości;

3) koszty ogólne związane z wydatkami wymienionymi w pkt
1 i 2, takie jak: honoraria, studia wykonalności, uzyskanie
patentów lub pozwoleń

Data realizacji: Począwszy od dnia dopuszczenia PROW Basili-
cata 2007–2013

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

Cel pomocy: Sektor pszczelarski odgrywa coraz większą rolę w
regionie Basilicata ze względu na naturalne cechy regionu oraz
właściwości strukturalne sektora rolnego. Celem regionalnym
jest zasadniczo sprzyjanie rozwojowi jakościowemu i ilościo-
wemu sektora pszczelarskiego przy poszanowaniu środowiska i
zdrowia konsumentów.

Przedmiotowa pomoc państwa ma na celu:

— szkolenie i dokształcanie pszczelarzy,

— certyfikację miodu oraz produkcję i certyfikację miodu orga-
nicznego,

— zakup maszyn i urządzeń do produkcji miodu,

— dostosowanie strukturalne pomieszczeń do ekstrakcji
miodu,

— pomoc techniczną na świadczenie usług w zakresie zarzą-
dzania przedsiębiorstwem, usług pomocniczych, usług w
zakresie rozpowszechniania nowych technik za pomocą
projektów demonstracyjnych, organizacji konkursów,
wystaw i targów,

— poprawę warunków korzystania z pastwisk

Wydatki kwalifikowalne:

1) działalność w zakresie badań rynkowych, pomysłu i projektu
produktu, obejmująca pomoc udzielaną na przygotowanie
wniosków o uznanie oznaczeń pochodzenia lub świadectw o
szczególnym charakterze zgodnie z odpowiednimi przepi-
sami Wspólnoty;

2) koszty wprowadzenia systemów zapewnienia jakości, takich
jak normy serii ISO 9000 lub ISO 14000, systemów HACCP,
systemów odtwarzania historii produktu, systemów zapew-
niających przestrzeganie norm w zakresie autentyczności
oraz norm marketingowych lub audytów środowiskowych;

6.12.2007C 294/12 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



3) koszty szkoleń pracowników, mające na celu wdrożenie
norm, o których mowa w poprzednim punkcie;

4) koszty wymagane przez organy zatwierdzające w zakresie
wstępnej certyfikacji zapewniania jakości i systemów analo-
gicznych;

5) zakup lub zakup w formie leasingu maszyn i sprzętu, w tym
oprogramowania komputerowego, do wartości rynkowej
majątku;

6) inwestycje w grunty mające na celu obniżenie kosztów
produkcji, poprawę warunków produktywności, poprawę
jakości produktów, ochronę oraz poprawę środowiska natu-
ralnego zwierząt, ich warunków higienicznych lub dobros-
tanu;

7) koszty ogólne związane z wydatkami wymienionymi w pkt
5 i 6, takie jak: honoraria, studia wykonalności, uzyskanie
patentów lub pozwoleń;

8) koszty kwalifikowalne związane z następującymi działalnoś-
ciami: kształcenie i szkolenia rolników i pracowników gospo-
darstw (wydatki związane z organizacją programu szkoleń);
koszty podróży i utrzymania uczestników; koszty świad-
czenia usług zastępczych podczas nieobecności rolnika lub
pracownika gospodarstwa; usługi zastępcze w gospodarstwie
(rzeczywiste koszty zastąpienia rolnika, wspólnika rolnika
lub pracownika gospodarstwa podczas choroby i dni
wolnych); usługi doradcze świadczone przez strony trzecie
(opłaty za usługi, które nie stanowią działalności ciągłej lub
okresowej i nie mają związku ze zwykłymi wydatkami
operacyjnymi przedsiębiorstwa, takie jak: rutynowe usługi
doradztwa podatkowego, regularne usługi prawne czy
reklama); organizacja i udział w forach w celu podzielenia się
wiedzą między przedsiębiorstwami, w konkursach, wysta-
wach i targach (opłaty z tytułu uczestnictwa, koszty podróży,
publikacji, wynajmu pomieszczeń wystawowych, symbo-
liczne nagrody przyznawane w ramach konkursów do
wartości 250 EUR na nagrodę i zwycięzcę); publikacje, takie
jak katalogi lub strony internetowe przedstawiające udoku-
mentowane informacje dotyczące producentów z danego
regionu lub producentów danego produktu, pod warunkiem
że informacja oraz jej prezentacja są neutralne oraz że
wszyscy zainteresowani producenci mają takie same szanse
na zaprezentowanie się w publikacji

Odpowiednie artykuły:

Artykuł 4 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”

Artykuł 14 „Pomoc na rzecz zachęty do produkcji produktów
rolnych wysokiej jakości”

Artykuł 15 „Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze
rolnym”

Sektor(-y) gospodarki: Produkcja zwierzęca — Pszczoły

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Basilicata — Dipartimento Agricoltura
Sviluppo Rurale
Economia Montana
Viale della Regione Basilicata, 12
I-85100 Potenza
Tel.: (39) 971 66 87 35
Fax: (39) 971 450 74

Strona internetowa:

Adres internetowy (URL): http://www.regione.basilicata.it/dipa-
gricoltura/

Inne informacje: W odniesieniu do kwestii nieporuszonych
wprost w niniejszym zestawieniu region Basilicata zobowiązuje
się przestrzegać w trakcie realizacji programu pomocy wszyst-
kich warunków przewidzianych w rozporządzeniu (WE)
nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.

Przedmiotowy program pomocy został wprowadzony ustawą
regionalną nr 36 z 2001 r. — l. r. n. 36 del 2001 (pomoc
nr 588/01 zatwierdzona przez Komisję Europejską decyzją z
dnia 17 lipca 2002 r.), która straciła już moc (art. 2 ust. 1
ustawy pod nagłówkiem „Czas trwania” stanowi, iż: „1. Program
pomocy przewidziany w niniejszej ustawie ma ten sam czas
trwania co regionalny program operacyjny zatwierdzony w dniu
22 sierpnia 2000 r.”). Ponieważ potrzeby, które legły u podstaw
wprowadzenia programu pomocy, pozostają aktualne, region
Basilicata zamierza przedłużyć tę pomoc także na okres progra-
mowania 2007–2013

Numer XA: XA 94/07

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Basilicata

Nazwa programu pomocy: Associazioni di Produttori

Podstawa prawna: Dzięki programowi rozwoju obszarów wiej-
skich region Basilicata zamierza kontynuować udzielanie
odrębnej regionalnej pomocy państwa, uzupełniając pomoc
finansowaną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005,
w celu zapewnienia dodatkowego finansowania zgodnie z art.
89 wspomnianego rozporządzenia. Niniejszy program pomocy
jest częścią tego planu. Dlatego też Delibera di Giunta Regionale
(decyzja Zgromadzenia Regionalnego) ustanawiająca przedsta-
wiony poniżej program zostanie wydana po podjęciu decyzji o
dopuszczeniu PROW Basilicata 2007–2013

Planowane w ramach programu roczne wydatki:
800 000 EUR
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Maksymalna intensywność pomocy: Całkowita kwota
pomocy przyznanej organizacji producentów lub stowarzy-
szeniu organizacji producentów zgodnie z niniejszym
programem pomocy nie może przekraczać 200 000 EUR

Data realizacji: Począwszy od dnia dopuszczenia PROW Basili-
cata 2007–2013

Czas trwania programu: Do dnia 31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy: Jedną z głównych przeszkód w rozwoju sektora
podstawowego regionu Basilicata stanowią braki w koncentracji
i ocenie jakości oferty w zakresie produktów rolnych. Poprzez tę
pomoc region zamierza wspierać tworzenie organizacji produ-
centów oraz stowarzyszeń organizacji producentów, które będą
w stanie zapewnić swoim członkom usługi i wsparcie potrzebne
do rozwoju sektora podstawowego. Pomoc ma na celu
tworzenie stowarzyszeń producentów, aby dostosować ich
produkcję do wymogów rynku, w szczególności poprzez
koncentrację oferty.

Wydatki kwalifikowalne:

1) Koszty wynajmu odpowiednich pomieszczeń (w przypadku
zakupu pomieszczeń wydatki kwalifikowane należy ograni-
czyć do kosztów wynajmu po stawkach rynkowych);

2) Zakup sprzętu biurowego, w tym sprzętu komputerowego i
oprogramowania;

3) Koszty personelu administracyjnego, koszty ogólne oraz
opłaty prawne i administracyjne.

Odpowiednie artykuły:

Artykuł 9 „Pomoc dla grup producentów”

Sektor(y) gospodarki: Organizacje producentów i stowarzy-
szenia organizacji producentów zajmujące się produkcją
produktów rolnych oraz/lub stowarzyszenia organizacji produ-
centów odpowiedzialne za nadzór stosowania oznaczeń geogra-
ficznych i nazw pochodzenia lub znaków jakości zgodnie z
prawem Wspólnoty

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Basilicata — Dipartimento Agricoltura
Sviluppo Rurale
Economia Montana
Viale della Regione Basilicata, 12
I-85100 Potenza
Tel.: (39) 971 66 87 35
Fax: (39) 971 450 74

Strona internetowa:

Adres internetowy (URL): http://www.regione.basilicata.it/dipa-
gricoltura/

Inne informacje: W odniesieniu do kwestii nieporuszonych
wprost w niniejszym zestawieniu region Basilicata zobowiązuje
się przestrzegać w trakcie realizacji programu pomocy wszyst-

kich warunków przewidzianych w rozporządzeniu (WE)
nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.

Przedmiotowy program pomocy został wprowadzony ustawą
regionalną nr 36 z 2001 r. — l. r. n. 36 del 2001 (pomoc
nr 588/01 zatwierdzona przez Komisję Europejską decyzją z
dnia 17 lipca 2002 r.), która straciła już moc (art. 2 ust. 1
ustawy pod nagłówkiem „Czas trwania” stanowi, iż: „1. Program
pomocy przewidziany w niniejszej ustawie ma ten sam czas
trwania co regionalny program operacyjny zatwierdzony w dniu
22 sierpnia 2000 r.”). Ponieważ potrzeby, które legły u podstaw
wprowadzenia programu pomocy, pozostają aktualne, region
Basilicata zamierza przedłużyć tę pomoc także na okres progra-
mowania 2007–2013

Numer XA: XA 95/07

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Basilicata

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Sapori Lucani

Podstawa prawna: Dzięki programowi rozwoju obszarów wiej-
skich region Basilicata zamierza kontynuować udzielanie
odrębnej regionalnej pomocy państwa, uzupełniając pomoc
finansowaną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005,
w celu zapewnienia dodatkowego finansowania zgodnie z art.
89 wspomnianego rozporządzenia. Niniejszy program pomocy
jest częścią tego planu. Dlatego też Delibera di Giunta Regionale
(decyzja Zgromadzenia Regionalnego) ustanawiająca przedsta-
wiony poniżej program zostanie wydana po podjęciu decyzji o
zatwierdzeniu PROW Basilicata 2007–2013

Planowane w ramach programu roczne wydatki:
100 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Do 100 % kosztów
poniesionych na:

1) Publikacje, takie jak katalogi lub strony internetowe przedsta-
wiające informacje dotyczące producentów z regionu Basili-
cata lub określonych produktów regionalnych, pod warun-
kiem że informacje oraz ich prezentacja są neutralne oraz że
wszyscy zainteresowani producenci mają takie same szanse
na zaprezentowanie się w publikacji

Niniejszy program pomocy przewiduje ponadto nagrodę dla
restauratorów regionu Basilicata, która zostanie przyznana
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 w
sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis

Data realizacji: Począwszy od dnia dopuszczenia PROW Basili-
cata 2007–2013

Czas trwania programu: Do dnia 31 grudnia 2013 r.
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Cel pomocy: Celem niniejszego programu pomocy jest podnie-
sienie wartości produktów i tradycji enogastronomicznych Basi-
licaty we Włoszech i na świecie. Aby osiągnąć ten cel, Departa-
ment ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich (Dipartimento
Agricoltura e Sviluppo Rurale) wspiera tworenie katalogu typo-
wych produktów regionu Basilicata na potrzeby ich promocji na
świecie.

Celem katalogu jest promowanie produkcji regionalnej na
świecie. Katalog umożliwia zbiorcze przedstawienie wszystkich
produktów Basilicaty jako koszyka dóbr, wskazując na pocho-
dzenie każdego z produktów. Katalog będzie dystrybuowany
podczas targów, wystaw i konkursów takich jak nagroda Sapori
Lucani, w którym region Basilicata bierze udział z własnym
stoiskiem. Udział w katalogu jest otwarty dla wszystkich produ-
centów rolnych i nie zawiera on żadnych zachęt do zakupu
produktów.

Wydatki kwalifikowalne:

Koszty poniesione na:

1) Publikacje, takie jak katalogi lub strony internetowe przedsta-
wiające informacje dotyczące producentów z regionu Basili-
cata lub określonych produktów regionalnych, pod warun-
kiem że informacje oraz ich prezentacja są neutralne oraz że
wszyscy zainteresowani producenci mają takie same szanse
na zaprezentowanie się w publikacji.

Odpowiednie artykuły:

Artykuł 15 „Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze
rolnym”

Sektor(-y) gospodarki: Cały sektor rolny

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Basilicata — Dipartimento Agricoltura
Sviluppo Rurale
Economia Montana
Viale della Regione Basilicata, 12
I-85100 Potenza
Tel.: (39) 971 66 87 35
Fax: (39) 971 450 74

Strona internetowa:

Adres internetowy (URL): http://www.regione.basilicata.it/dipa-
gricoltura/

Inne informacje: W odniesieniu do kwestii nieporuszonych
wprost w niniejszym zestawieniu region Basilicata zobowiązuje
się przestrzegać w trakcie realizacji programu pomocy wszyst-
kich warunków przewidzianych w rozporządzeniu (WE)
nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.

Przedmiotowy program pomocy został wprowadzony ustawą
regionalną nr 36 z 2001 r. — l. r. n. 36 del 2001 (pomoc
nr 588/01 zatwierdzona przez Komisję Europejską decyzją z

dnia 17 lipca 2002 r.), która straciła już moc (art. 2 ust. 1
ustawy pod nagłówkiem „Czas trwania” stanowi, iż: „1. Program
pomocy przewidziany w niniejszej ustawie ma ten sam czas
trwania co regionalny program operacyjny zatwierdzony w dniu
22 sierpnia 2000 r.”). Ponieważ potrzeby, które legły u podstaw
wprowadzenia programu pomocy, pozostają aktualne, region
Basilicata zamierza przedłużyć tę pomoc także na okres progra-
mowania 2007–2013

Numer XA: XA 96/07

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Basilicata

Nazwa programu pomocy: Meccanizzazione

Podstawa prawna: Dzięki programowi rozwoju obszarów wiej-
skich region Basilicata zamierza kontynuować udzielanie
odrębnej regionalnej pomocy państwa, uzupełniając pomoc
finansowaną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005,
w celu zapewnienia dodatkowego finansowania zgodnie z art.
89 wspomnianego rozporządzenia. Niniejszy program pomocy
jest częścią tego planu. Dlatego też Delibera di Giunta Regionale
(decyzja Zgromadzenia Regionalnego) ustanawiająca przedsta-
wiony poniżej program zostanie wydana po podjęciu decyzji o
dopuszczeniu PROW Basilicata 2007–2013

Planowane w ramach programu roczne wydatki:
120 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Do 50 % inwestycji
kwalifikowalnych (60 % w przypadku inwestycji dokonywanych
przez młodych rolników w okresie pięciu lat od momentu
rozpoczęcia działalności) obejmujących:

1) Zakup lub zakup w formie leasingu maszyn i urządzeń, w
tym sprzętu i oprogramowania komputerowego, do wartości
rynkowej majątku;

2) Budowę, nabycie i ulepszenie nieruchomości;

3) Koszty ogólne związane z wydatkami wymienionymi w
poprzednich punktach, takie jak: honoraria, studia wykonal-
ności, uzyskanie patentów lub pozwoleń.

N.B.: Pomoc może być przyznawana na zakup gruntów poza
gruntami przeznaczonymi na cele budowlane w cenie
nieprzekraczającej 10 % wydatków kwalifikowalnych
inwestycji.

Całkowita kwota pomocy udzielonej pojedynczemu podmiotowi
nie może przekroczyć 100 000 EUR w każdym okresie trzy-
letnim
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Data realizacji: Począwszy od dnia dopuszczenia PROW Basili-
cata 2007–2013

Czas trwania programu: Do dnia 31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy: Pomoc nakierowana jest na poprawę efektywności
i wydajności regionalnych przedsiębiorstw rolnych, aby uczynić
je nowoczesnymi i konkurencyjnymi na rynku. Pomoc ma na
celu:

— zmniejszenie kosztów i czasu produkcji,

— poprawę jakości produkcji.

Celem szczegółowym pomocy jest wspieranie rozwoju technolo-
gicznego produkcji rolnej Basilicaty poprzez finansowanie
zakupu maszyn, urządzeń i programów informatycznych.

Wydatki kwalifikowalne:

1) Zakup lub zakup w formie leasingu maszyn i urządzeń, w
tym sprzętu i oprogramowania komputerowego, do wartości
rynkowej majątku;

2) Budowa, nabycie i ulepszenie nieruchomości;

3) Koszty ogólne związane z wydatkami wymienionymi w
poprzednich punktach, takie jak: honoraria, studia wykonal-
ności, uzyskanie patentów lub pozwoleń.

Odpowiednie artykuły:

Artykuł 4 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Basilicata — Dipartimento Agricoltura
Sviluppo Rurale
Economia Montana
Viale della Regione Basilicata, 12
I-85100 Potenza
Tel.: (39) 971 66 87 35
Fax: (39) 971 450 74

Strona internetowa:

Adres internetowy (URL): http://www.regione.basilicata.it/dipa-
gricoltura/

Inne informacje: W odniesieniu do kwestii nieporuszonych
wprost w niniejszym zestawieniu region Basilicata zobowiązuje
się przestrzegać w trakcie realizacji programu pomocy wszyst-
kich warunków przewidzianych w rozporządzeniu (WE)
nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.

Przedmiotowy program pomocy został wprowadzony ustawą
regionalną nr 36 z 2001 r. — l. r. n. 36 del 2001 (pomoc
nr 588/01 zatwierdzona przez Komisję Europejską decyzją z
dnia 17 lipca 2002 r.), która straciła już moc (art. 2 ust. 1

ustawy pod nagłówkiem „Czas trwania” stanowi, iż: „1. Program
pomocy przewidziany w niniejszej ustawie ma ten sam czas
trwania co regionalny program operacyjny zatwierdzony w dniu
22 sierpnia 2000 r.”). Ponieważ potrzeby, które legły u podstaw
wprowadzenia programu pomocy, pozostają aktualne, region
Basilicata zamierza przedłużyć tę pomoc także na okres progra-
mowania 2007–2013

Numer XA: XA 97/07

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Basilicata

Nazwa programu pomocy: Ricomposizione fondiaria

Podstawa prawna: Dzięki programowi rozwoju obszarów wiej-
skich region Basilicata zamierza kontynuować udzielanie
odrębnej regionalnej pomocy państwa, uzupełniając pomoc
finansowaną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005,
w celu zapewnienia dodatkowego finansowania zgodnie z art.
89 wspomnianego rozporządzenia. Niniejszy program pomocy
jest częścią tego planu. Dlatego też Delibera di Giunta Regionale
(decyzja Zgromadzenia Regionalnego) ustanawiająca przedsta-
wiony poniżej program zostanie wydana po podjęciu decyzji o
dopuszczeniu PROW Basilicata 2007–2013

Planowane w ramach programu roczne wydatki:
30 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Do 100 % rzeczywiście
poniesionych wydatków na pokrycie kosztów prawnych i admi-
nistracyjnych związanych z operacją, w tym kosztów badań

Data realizacji: Począwszy od dnia dopuszczenia PROW Basili-
cata 2007–2013

Czas trwania programu: Do dnia 31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy: Poprzez tę pomoc region Basilicata zamierza
sprzyjać tworzeniu bardziej efektywnych podstaw przedsiębior-
czości zarówno pod względem technicznym, jak i ekono-
micznym, a jednocześnie prowadzić rewitalizację obszarów wiej-
skich, promując wymianę pokoleniową i adaptację młodych
ludzi w sektorze rolnym.

Wydatki kwalifikowalne:

1) Koszty prawne i administracyjne, w tym koszty badań.

Odpowiednie artykuły:

Artykuł 13 „Pomoc przeznaczona na scalanie gruntów”

Sektor(-y) gospodarki: Cały sektor rolny
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Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Basilicata — Dipartimento Agricoltura
Sviluppo Rurale
Economia Montana
Viale della Regione Basilicata, 12
I-85100 Potenza
Tel.: (39) 971 66 87 35
Fax: (39) 971 450 74

Strona internetowa:

Adres internetowy (URL): http://www.regione.basilicata.it/dipa-
gricoltura/

Inne informacje: W odniesieniu do kwestii nieporuszonych
wprost w niniejszym zestawieniu region Basilicata zobowiązuje
się przestrzegać w trakcie realizacji programu pomocy wszyst-
kich warunków przewidzianych w rozporządzeniu (WE)
nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.

Przedmiotowy program pomocy został wprowadzony ustawą
regionalną nr 36 z 2001 r. — l. r. n. 36 del 2001 (pomoc
nr 588/01 zatwierdzona przez Komisję Europejską decyzją z
dnia 17 lipca 2002 r.), która straciła już moc (art. 2 ust. 1
ustawy pod nagłówkiem „Czas trwania” stanowi, iż: „1. Program
pomocy przewidziany w niniejszej ustawie ma ten sam czas
trwania co regionalny program operacyjny zatwierdzony w dniu
22 sierpnia 2000 r.”). Ponieważ potrzeby, które legły u podstaw
wprowadzenia programu pomocy, pozostają aktualne, region
Basilicata zamierza przedłużyć tę pomoc także na okres progra-
mowania 2007–2013

Numer XA: XA 98/07

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Basilicata

Nazwa programu pomocy: Zootecnia

Podstawa prawna: Dzięki programowi rozwoju obszarów wiej-
skich region Basilicata zamierza kontynuować udzielanie
odrębnej regionalnej pomocy państwa, uzupełniając pomoc
finansowaną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005,
w celu zapewnienia dodatkowego finansowania zgodnie z art.
89 wspomnianego rozporządzenia. Niniejszy program pomocy
jest częścią tego planu. Dlatego też Delibera di Giunta Regionale
(decyzja Zgromadzenia Regionalnego) ustanawiająca przedsta-
wiony poniżej program zostanie wydana po podjęciu decyzji o
dopuszczeniu PROW Basilicata 2007–2013

Planowane w ramach programu roczne wydatki:
4 300 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Do 100 %:

1) kosztów poniesionych na: działalność w zakresie badań
rynkowych, pomysłu i projektu produktu, obejmującą
pomoc udzielaną na przygotowanie wniosków o uznanie
oznaczeń pochodzenia lub świadectw o szczególnym
charakterze zgodnie z odpowiednimi przepisami Wspól-
noty;

2) kosztów wprowadzenia systemów zapewnienia jakości,
takich jak normy ISO 9000 lub ISO 14000, systemów
HACCP, systemów odtwarzania historii produktu, systemów
zapewniających przestrzeganie norm w zakresie autentycz-
ności oraz norm marketingowych lub audytów środowisko-
wych;

3) kosztów szkoleń pracowników, mających na celu wdrożenie
norm, o których mowa w poprzednim punkcie;

4) kosztów wymaganych przez organy zatwierdzające w
zakresie wstępnej certyfikacji zapewniania jakości i
systemów analogicznych;

5) kosztów kwalifikowalnych związanych z zapewnieniem
wsparcia technicznego;

6) kosztów administracyjnych związanych z ustanowieniem i
utrzymaniem ksiąg hodowlanych;

7) kosztów wywozu padłych zwierząt (75 % kosztów
zniszczenia takich tusz) lub pomoc do równoważnej kwoty
na pokrycie kosztów składek ubezpieczeniowych płaconych
przez rolników na wywóz i usunięcie padłych zwierząt;

8) kosztów wywozu i usunięcia tusz, w przypadku gdy pomoc
jest finansowana z opłat lub obowiązkowych składek prze-
znaczonych na finansowanie usuwania takich tusz, pod
warunkiem że te opłaty lub składki są ograniczone do i
nałożone bezpośrednio na sektor mięsa;

9) kosztów wywozu i usunięcia padłych zwierząt, w przy-
padku gdy istnieje obowiązek poddania ich testom na obec-
ność TSE;

10) kosztów testów na obecność TSE.

Do 70 %:

1) kosztów badań przeprowadzonych przez strony trzecie lub
w ich imieniu, w celu określenia jakości genetycznej lub
wydajności inwentarza, z wyjątkiem kontroli podejmowa-
nych przez właściciela inwentarza i rutynowych kontroli
jakości mleka.

Do 40 % kosztów (do dnia 31 grudnia 2011 r.) poniesionych
na wprowadzenie nowatorskich technik lub praktyk hodowli
zwierząt w gospodarstwie, z wyjątkiem kosztów związanych z
wprowadzeniem lub wykonaniem sztucznego zapłodnienia.

Data realizacji: Począwszy od dnia dopuszczenia PROW Basili-
cata 2007–2013

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

6.12.2007 C 294/17Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Cel pomocy: Poprzez uruchomienie pomocy region zamierza
poprawić wydajność i profesjonalizm regionalnego sektora
produkcji zwierzęcej, przyczyniając się w długim okresie do
zwiększenia jego dochodowości. Region udziela wsparcia finan-
sowego po przedstawieniu odpowiednich programów produkcji
zwierzęcej, obejmujących działania nakierowane na ochronę
oraz jakościowy i ilościowy rozwój sektora, a jednocześnie na
ulepszenie genetyczne zwierząt w regionie, bezpieczeństwo
żywności, wprowadzenie certyfikowanych metod oraz systemów
wykrywania i identyfikacji, które gwarantować będą odtwo-
rzenie historii i zachowanie rasy, zwalczając jednocześnie
kradzież bydła.

Wydatki kwalifikowalne:

1) działalność w zakresie badań rynkowych, pomysłu i
projektu produktu, obejmująca pomoc udzielaną na przy-
gotowanie wniosków o uznanie oznaczeń pochodzenia lub
świadectw o szczególnym charakterze zgodnie z odpowied-
nimi przepisami Wspólnoty;

2) koszty wprowadzenia systemów zapewnienia jakości, takich
jak normy ISO 9000 lub ISO 14000, systemów HACCP,
systemów odtworzenia historii produktu, systemów zapew-
niających przestrzeganie norm w zakresie autentyczności
oraz norm marketingowych lub audytów środowiskowych;

3) koszty szkolenia pracowników, mające na celu wdrożenie
norm, o których mowa w poprzednim punkcie;

4) koszty wymagane przez organy zatwierdzające w zakresie
wstępnej certyfikacji zapewniania jakości i systemów analo-
gicznych;

5) koszty kwalifikowalne związane z następującymi działal-
nościami: kształcenie i szkolenia rolników i pracowników
gospodarstw (wydatki związane z organizacją programu
szkoleń); koszty podróży i utrzymania uczestników; koszty
świadczenia usług zastępczych podczas nieobecności
rolnika lub pracownika gospodarstwa; usługi zastępcze w
gospodarstwie (rzeczywiste koszty zastąpienia rolnika,
wspólnika rolnika lub pracownika gospodarstwa podczas
choroby i dni wolnych); usługi doradcze świadczone przez
strony trzecie (opłaty za usługi, które nie stanowią działal-
ności ciągłej lub okresowej i nie mają związku ze zwykłymi
wydatkami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takie jak: ruty-
nowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi
prawne czy reklama); organizacja i udział w forach w celu
podzielenia się wiedzą między przedsiębiorstwami, w
konkursach, wystawach i targach (opłaty z tytułu uczest-
nictwa, koszty podróży, publikacji, wynajmu pomieszczeń
wystawowych, symboliczne nagrody przyznawane w
ramach konkursów do wartości 250 EUR na nagrodę i
zwycięzcę); publikacje, takie jak katalogi lub strony interne-
towe przedstawiające udokumentowane informacje doty-
czące producentów z danego regionu lub producentów
danego produktu, pod warunkiem że informacja oraz jej

prezentacja są neutralne oraz że wszyscy zainteresowani
producenci mają takie same szanse na zaprezentowanie się
w publikacji;

6) koszty administracyjne związane z ustanowieniem i utrzy-
maniem ksiąg hodowlanych;

7) koszty wywozu padłych zwierząt;

8) koszty wywozu i usunięcia tusz;

9) koszty wywozu i usunięcia padłych zwierząt, w przypadku
gdy istnieje obowiązek poddania ich testom na obecność
TSE;

10) koszty testów na obecność TSE.

Odpowiednie artykuły:

Artykuł 14 „Pomoc na rzecz zachęty do produkcji produktów
rolnych wysokiej jakości”

Artykuł 15 „Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze
rolnym”

Artykuł 16 „Wsparcie dla sektora produkcji zwierzęcej”

Sektor(-y) gospodarki: Sektor produkcji zwierzęcej

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Basilicata — Dipartimento Agricoltura
Sviluppo Rurale
Economia Montana
Viale della Regione Basilicata, 12
I-85100 Potenza
Tel.: (39) 971 66 87 35
Fax: (39) 971 450 74

Strona internetowa:

Adres internetowy (URL): http://www.regione.basilicata.it/dipa-
gricoltura/

Inne informacje: W odniesieniu do kwestii nieporuszonych
wprost w niniejszym zestawieniu region Basilicata zobowiązuje
się przestrzegać w trakcie realizacji programu pomocy wszyst-
kich warunków przewidzianych w rozporządzeniu (WE)
nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.

Przedmiotowy program pomocy został wprowadzony ustawą
regionalną nr 36 z 2001 r. — l. r. n. 36 del 2001 (pomoc
nr 588/01 zatwierdzona przez Komisję Europejską decyzją z
dnia 17 lipca 2002 r.), która straciła już moc (art. 2 ust. 1
ustawy pod nagłówkiem „Czas trwania” stanowi, iż: „1. Program
pomocy przewidziany w niniejszej ustawie ma ten sam czas
trwania co regionalny program operacyjny zatwierdzony w dniu
22 sierpnia 2000 r.”). Ponieważ potrzeby, które legły u podstaw
wprowadzenia programu pomocy, pozostają aktualne, region
Basilicata zamierza przedłużyć tę pomoc także na okres progra-
mowania 2007–2013
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