
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 300/11)

Numer XA: XA 152/07

Państwo członkowskie: Republika Słowenii

Region: Območje občine Bovec

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Finančne intervencije za ohran-
janje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Bovec

Podstawa prawna: Pravilnik o finančnih intervencijah za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Bovec po
Uredbi za skupinske izjeme

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
2007: 6 260 EUR

2008: 7 000 EUR

2009: 7 500 EUR

2010: 8 000 EUR

2011: 8 500 EUR

2012: 9 000 EUR

2013: 9 500 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Należy podać maksy-
malną intensywność pomocy lub maksymalną kwotę na jedną
kwalifikowalną pozycję:

1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych:

— do 50 % kwalifikowalnych kosztów na obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania i do 40 %
kwalifikowalnych kosztów na pozostałych obszarach w
przypadku inwestycji produkcję roślinną i zwierzęcą w
gospodarstwach rolnych.

2. Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków:

— pomoc finansowa gminy obejmuje jedynie dodatkowe
koszty poniesione w związku z zastosowaniem tradycyj-
nych materiałów niezbędnych do zachowania historycz-
nych właściwości budynków. Dodatkowe koszty ponie-
sione w związku z zastosowaniem tradycyjnych mate-
riałów współfinansuje się do wysokości 100 %.

3. Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym:

— do 100 % kwalifikowalnych kosztów kształcenia i szko-
lenia rolników oraz pracowników rolnych, usług zastęp-
stwa i usług doradczych, a także kosztów organizacji
forów wymiany wiedzy dla gospodarstw, konkursów,
wystaw i targów oraz uczestnictwa w nich, oraz kosztów
publikacji takich jak katalogi i strony internetowe. Pomoc
musi być udzielana w formie dotowanych usług i nie
może wiązać się z żadnymi bezpośrednimi wypłatami
pieniędzy na rzecz producentów

Data realizacji: 3 lipca 2007 r.

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

Cel pomocy: Wsparcie MŚP

Odesłania do artykułów rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1857/2006 oraz koszty kwalifikowane: Zasady pomocy
finansowej na ochronę oraz rozwój rolnictwa i obszarów wiej-
skich w gminie Bovec (zgodne z rozporządzeniem o wyłącze-
niach grupowych) przewidują środki stanowiące pomoc państwa
zgodnie z następującymi artykułami rozporządzenia Komisji
(WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stoso-
wania art. 87 i art. 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i
średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z
produkcją rolną i zmieniającym rozporządzenie (WE)
nr 70/2001 (Dz.U. L 358 z 16.12.2006, str. 3):

— art. 4 rozporządzenia Komisji: Inwestycje w gospodarstwach
rolnych,

— art. 5 rozporządzenia Komisji: Zachowanie tradycyjnych
krajobrazów i budynków,

— art. 15 rozporządzenia Komisji: Zapewnienie wsparcia tech-
nicznego w sektorze rolnym

Sektor(-y) gospodarki:

Rolnictwo: produkcja roślinna i zwierzęca.

Brak szczegółowych przepisów dotyczących podsektorów

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Občina Bovec
Trg golobarskih žrtev 8
SLO-5230 Bovec

Adres internetowy:

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?
urlid=200752&dhid=89919

Inne informacje: Pomoc przyznawana na zachowanie tradycyj-
nych krajobrazów i budynków jest zgodna z art. 5 ust. 3 akapit
drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006. Wsparcie
finansowe inwestycji zapewniane przez gminę obejmuje tylko
dodatkowe koszty poniesione w związku z zastosowaniem
tradycyjnych materiałów, do wysokości 100 %.

Zasady określone przez gminę spełniają wymogi rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1857/2006 dotyczące środków podejmowa-
nych przez gminy oraz są zgodne z przepisami ogólnymi
(procedura przyznawania pomocy, kumulacja pomocy, prze-
jrzystość i monitorowanie pomocy).

Podpis osoby odpowiedzialnej:
Danijel Krivec
burmistrz
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Numer XA: XA 153/07

Państwo członkowskie: Republika Słowenii

Region: Območje občine Dobrova – Polhov Gradec

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Programi razvoja podeželja v
občini Dobrova – Polhov Gradec 2007-2013

Podstawa prawna: Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja na
območju Občine Dobrova — Polhov Gradec od leta 2007 do
leta 2013 (2. Poglavje) Uradni list 53/07, 15.6.2007

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi:

Średnia planowana kwota rocznych wydatków w latach
2007–2013 wynosi 64 000 EUR.

Łączna kwota pomocy, jaka ma zostać przyznana w latach
2007–2013, wynosi ok. 450 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Intensywność pomocy
dotyczącej poszczególnych wymienionych poniżej środków jest
zgodna z rozporządzeniem Komisji (WE) 1857/2006. Przestrze-
gane są także zasady dotyczące górnych limitów pomocy
(inwestycje w gospodarstwach rolnych):

1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych zajmujących się produkcją
pierwotną:

— do 40 % kwalifikowalnych kosztów na obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania i do 30 %
kwalifikowalnych kosztów inwestycji na pozostałych
obszarach,

— do 50 % kwalifikowalnych kosztów w przypadku inwes-
tycji w produkcję pierwotną na obszarach o niekorzyst-
nych warunkach gospodarowania i do 40 % pozostałych
obszarach, jeśli beneficjent jest młodym rolnikiem i pod
warunkiem, że inwestycja jest dokonywana przed
upływem pięciu lat od założenia gospodarstwa.

— Przedmiotem pomocy są inwestycje w przywracanie
charakteru gospodarstw, zakup urządzeń służących do
produkcji rolnej, stałe uprawy i pastwiska, ulepszenia i
prywatną infrastrukturę gospodarstw.

2. Zachowanie tradycyjnych budynków:

— w przypadku inwestycji mających na celu zachowanie
obiektów nieprodukcyjnych: do 50 % kwalifikowalnych
kosztów inwestycji na obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania i do 40 % na pozostałych
obszarach,

— do 60 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji służących
zachowaniu historycznych obiektów produkcyjnych,
takich jak budynki gospodarcze, pod warunkiem, że
inwestycja nie prowadzi do zwiększenia zdolności
produkcyjnych,

— pomoc na pokrycie dodatkowych kosztów poniesionych
w związku z zastosowaniem tradycyjnych materiałów
może na obszarach o niekorzystnych warunkach gospo-
darowania wynieść łącznie do 60 % kwalifikowalnych
kosztów (w przypadku inwestycji służących zachowaniu
historycznych obiektów nieprodukcyjnych).

3. Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym:

— do 100 % kosztów kształcenia i szkolenia rolników, usług
doradczych, kosztów organizacji forów, konkursów,
wystaw i targów oraz kosztów publikacji, przy czym
pomoc jest udzielana w formie dotowanych usług.
Pomoc nie obejmuje bezpośrednich wypłat pieniężnych
dla producentów.

Data realizacji: Lipiec 2007 (lub data wejścia w życie zasad
udzielania pomocy)

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

Cel pomocy: Wsparcie MŚP

Odesłania do artykułów rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1857/2006 oraz koszty kwalifikowalne: Rozdział II Zasad
programów rozwoju obszarów wiejskich w gminie Dobrova —

Polhov Gradec w latach 2007-2013 przewiduje środki stano-
wiące pomoc państwa zgodnie z następującymi artykułami
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia
2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu ustana-
wiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do pomocy
państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących
działalność związaną z produkcją rolną i zmieniającym rozpo-
rządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz.U. L 358 z 16.12.2006, str. 3):

— art. 4 rozporządzenia Komisji: Inwestycje w gospodarstwach
rolnych,

— art. 5 rozporządzenia Komisji: Zachowanie tradycyjnych
krajobrazów i budynków,

— art. 15 rozporządzenia Komisji: Zapewnienie wsparcia tech-
nicznego w sektorze rolnym

Sektor(-y) gospodarki:

Rolnictwo: produkcja roślinna i zwierzęca

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Občina Dobrova – Polhov Gradec
Ulica Vladimirja Dolničarja 2
SLO-1356 Dobrova

Adres internetowy:

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?
urlid=200753&dhid=89975

Inne informacje: W przypadku środków służących zachowaniu
tradycyjnych krajobrazów i budynków gmina zapewnia wyższą
pomoc na zastosowanie tradycyjnych materiałów w przypadku
inwestycji w obiekty nieprodukcyjne (10 % na obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania i 20 % na pozosta-
łych obszarach), pod warunkiem, że jest to zgodne z art. 5
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

Zasady określone przez gminę spełniają wymogi rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1857/2006 dotyczące środków podejmowa-
nych przez gminy oraz są zgodne z przepisami ogólnymi
(procedura przyznawania pomocy, kumulacja pomocy, prze-
jrzystość i monitorowanie pomocy).

Podpis osoby odpowiedzialnej:
Mateja Tavčar
sekretarz gminy
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Numer XA: XA 154/07

Państwo członkowskie: Niemcy

Region: Niedersachsen

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Förderung nicht investiver
Projekte im Bereich von landwirtschaftlichen Qualitätser-
zeugnissen aus ökologischem Landbau (VO (EWG)
Nr. 2092/91). Durchführung durch das Kompetenzzentrum
Ökolandbau Niedersachsen (KÖN)

Podstawa prawna: Erlass des ML zur Förderung nicht inves-
tiver Projekte im Bereich von landwirtschaftlichen Qualitätser-
zeugnissen aus ökologischem Landbau (VO (EWG)
Nr. 2092/91). Durchführung durch das Kompetenzzentrum
Ökolandbau Niedersachsen (KÖN); Landeshaushaltsordnung
Niedersachsen

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Około 8 projektów rocznie. Przewidywalne łączne koszty
projektów 400–500 000 EUR, maksymalnie 100 000 EUR
rocznie dla jednego projektu lub beneficjenta

Maksymalna intensywność pomocy: Do 100 % kosztów
kwalifikowalnych

Data realizacji: Początek przyznawania pomocy po zakoń-
czeniu przyznawania pomocy na podstawie rozporządzenia
(WE) nr 1257/1999, pomoc przyznawana od roku 2007

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Zakończenie programu oraz ostatnia płatność
— grudzień 2010 r.

Cel pomocy: Wsparcie nieinwestycyjne dla produktów rolnych
wysokiej jakości zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2092/91
(produkcja ekologiczna). Program realizowany przez KÖN.
Beneficjentami pomocy są małe i średnie przedsiębiorstwa
zajmujące się produkcją podstawową ekologicznych produktów
rolnych lub małe i średnie przedsiębiorstwa zajmujące się
produkcją podstawową produktów rolnych zamierzające
zmienić rodzaj produkcji na produkcję ekologiczną

Projekty obejmują:

Ogólną obserwację rozwoju rynku produkcji ekologicznej (art.
14 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Wdrożenie systemu zapewnienia jakości (art. 14 ust. 2 lit. b)
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Kształcenie i szkolenie rolników oraz doradztwo w zakresie
produkcji ekologicznej lub przejścia na produkcję ekologiczną,
niepodejmowane w sposób ciągły lub w regularnych odstępach
(art. 15 ust. 2 lit. a) i c) rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Organizację forów wymiany wiedzy między przedsiębiorstwami
lub targów i wystaw (art. 15 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006)

Upowszechnianie wiedzy naukowej w ogólnie zrozumiałej
formie oraz upowszechnianie informacji rzeczowych dotyczą-
cych systemów jakości (art. 15 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006)

Publikacje (art. 15 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006)

Sektor(y) gospodarki: Projekty powinny być międzysektorowe
i w miarę możliwości obejmować wszystkie podmioty gospo-
darcze zajmujące się rolną produkcją podstawową

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Calenberger Str. 2
D-30169 Hannover, Referat 107.2

Adres internetowy:

http://www.ml.niedersachsen.de/master/
C659683_N8970_L20_D0_I655.html

(zakładka „nicht investive Projekte”)

Inne informacje:
Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Calenberger Str. 2
D-30169 Hannover

Dr. Schrörs
Referatsleiter

Numer XA: XA 155/07

Państwo członkowskie: Republika Słowenii

Region: Območje občine Radeče

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Finančne pomoči v kmetijstvu iz
proračuna občine Radeče

Podstawa prawna: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Radeče

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi:
2007 r.: 7 944,00 EUR

2008 r.: 19 195 EUR

2009 r.: 19 300 EUR

2010 r.: 19 600 EUR

2011 r.: 20 000 EUR

2012 r.: 20 300 EUR

2013 r.: 20 500 EUR

12.12.2007C 300/18 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Maksymalna intensywność pomocy:

1. Inwestycje w gospodarstwa rolne zajmujące się produkcją pierwotną:

— do 50 % kwalifikowalnych kosztów na obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania,

— do 40 % kwalifikowalnych kosztów na pozostałych
obszarach.

Przedmiotem pomocy są inwestycje w przywracanie charak-
teru gospodarstw, zakup urządzeń służących do produkcji
rolnej, stałe uprawy, ulepszenia oraz pastwiska i dojazdy do
gospodarstw rolnych.

2. Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków:

— w przypadku inwestycji w obiekty nieprodukcyjne — do
100 % faktycznych kosztów,

— w przypadku inwestycji w środki produkcji — do 60 %
faktycznych kosztów i do 75 % na obszarach o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania, pod warunkiem,
że inwestycja nie prowadzi do zwiększenia zdolności
produkcyjnych.

— Istnieje możliwość przyznania dodatkowej pomocy w
wysokości do 100 % na pokrycie dodatkowych kosztów
poniesionych w wyniku zastosowania tradycyjnych mate-
riałów niezbędnych do zachowania historycznego charak-
teru budynków.

3. Przeniesienie budynków gospodarskich w interesie publicznym:

— do 100 % kosztów faktycznych, pod warunkiem, że prze-
niesienie budynku obejmuje tylko jego rozebranie, prze-
mieszczenie i ponowne postawienie,

— jeżeli w wyniku przeniesienia następuje modernizacja
obiektu, rolnik musi wnieść wkład własny w wysokości
co najmniej 50 % wzrostu wartości danego obiektu po
przeniesieniu w przypadku obszarów o niekorzystnych
warunkach gospodarowania i co najmniej 60 % w na
pozostałych obszarach. Jeżeli beneficjentem jest młody
rolnik, ten wkład wynosi odpowiednio co najmniej 55 %
i co najmniej 45 % na obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania,

— jeśli w wyniku przeniesienia następuje zwiększenie
potencjału produkcyjnego, rolnik musi wnieść wkład
własny w wysokości co najmniej 60 % kosztów związa-
nych ze zwiększeniem potencjału, lub 50 % takich
kosztów na obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania. jeżeli beneficjentem jest młody rolnik,
ten wkład wynosi odpowiednio 55 % i 45 % na obsza-
rach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

4. Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych:

— pomoc zapewniana przez gminę jest równa różnicy
między dofinansowaniem składek ubezpieczeniowych z
budżetu państwa a wysokością 50 % kwalifikowalnych
kosztów składek z tytułu ubezpieczenia upraw i
produktów od niekorzystnych warunków pogodowych,
które można zaklasyfikować jako kataklizmy oraz z
tytułu ubezpieczenia zwierząt gospodarskich przed
zniszczeniem w wyniku choroby.

5. Pomoc na scalanie gruntów:

— do 100 % faktycznie poniesionych kosztów postępowań
prawnych i administracyjnych.

6. Pomoc na wsparcie produkcji produktów rolnych wysokiej jakości:

— do 100 % faktycznie poniesionych kosztów, przy czym
pomoc ma formę usług dotowanych i nie może obej-
mować bezpośrednich wypłat pieniężnych dla produ-
centów.

7. Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym:

— do 100 % kosztów kształcenia i szkolenia rolników, usług
doradczych świadczonych przez strony trzecie, organi-
zacji forów wymiany wiedzy między gospodarstwami,
konkursów, wystaw i targów służących upowszechnianiu
wiedzy naukowej, oraz kosztów publikacji. Pomoc nie
obejmuje bezpośrednich wypłat pieniężnych dla produ-
centów

Data realizacji: Lipiec 2007 (lub data wejścia w życie zasad
udzielania pomocy)

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

Cel pomocy: Wsparcie MŚP

Odesłania do artykułów rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1857/2006 oraz koszty kwalifikowalne: Rozdział II Zasad
udzielania pomocy państwa na ochronę oraz rozwój rolnictwa i
obszarów wiejskich w gminie Radeče przewiduje środki stano-
wiące pomoc państwa zgodnie z następującymi artykułami
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia
2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu ustana-
wiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do pomocy
państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących
działalność związaną z produkcją rolną i zmieniającym rozpo-
rządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz.U. L 358 z 16.12.2006, str. 3):

— art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006: Inwes-
tycje w gospodarstwa rolne zajmujące się produkcją pierw-
otną,

— art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006: Zacho-
wanie tradycyjnych krajobrazów i budynków,

— art. 6 rozporządzenia Komisji: Przeniesienie budynków
gospodarskich w interesie publicznym,

— art. 12 rozporządzenia Komisji: Pomoc z tytułu opłat
składek ubezpieczeniowych,

— art. 13 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006: Pomoc
na scalanie gruntów,

— art. 14 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006: Pomoc
na wsparcie produkcji produktów rolnych wysokiej jakości,

— art. 15 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006: Zapew-
nienie wsparcia technicznego

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Občina Radeče
Milana Majcna 1
SLO-1433 Radeče

Adres internetowy:

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?
urlid=200760&dhid=90457
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Inne informacje: Środek dotyczący płatności składek z tytułu
ubezpieczenia upraw i produktów obejmuje następujące nieko-
rzystne warunki pogodowe, które mogą zostać zaklasyfikowane
jako kataklizmy: wiosenne przymrozki, gradobicie, uderzenie
pioruna, pożar spowodowany uderzeniem pioruna, huragany i
powodzie.

Zasady określone przez gminę spełniają wymogi rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1857/2006 dotyczące środków podejmowa-
nych przez gminy oraz są zgodne z przepisami ogólnymi
(procedura przyznawania pomocy, kumulacja pomocy, prze-
jrzystość i monitorowanie pomocy)

Numer XA: XA 156/07

Państwo członkowskie: Słowenia
Region: Območje Mestne občine Nova Gorica

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Podpore programom razvoja
kmetijstva v Mestni občini Nova Gorica 2007-2013

Podstawa prawna: Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči
za programe in investicije v kmetijstvu v Mestni občini Nova
Gorica

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: Średnia roczna kwota wydatków w latach 2007–2013
wynosi 55 188 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:
1. Inwestycje w gospodarstwa rolne zajmujące się produkcją pierwotną:

— do 50 % kwalifikowalnych kosztów na obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania i do 40 %
kwalifikowalnych kosztów w przypadku inwestycji na
pozostałych obszarach.

Przedmiotem pomocy są inwestycje dotyczące gospodaro-
wania gruntami, dojazdami do gospodarstw i pastwiskami
oraz inwestycje w urządzenia służące do produkcji rolnej.

2. Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych:

— kwota współfinansowania przez gminę jest równa
różnicy między kwotą współfinansowania składek ubez-
pieczeniowych z budżetu państwa a kwotą odpowiada-
jącą 50 % kwalifikowalnych kosztów składek na ubezpie-
czenie upraw i produktów oraz składek na ubezpieczenie
inwentarza żywego od zniszczenia przez chorobę.

3. Pomoc na scalanie gruntów:

— do 100 % faktycznie poniesionych kosztów postępowań
prawnych i administracyjnych.

4. Pomoc na wsparcie produkcji produktów rolnych wysokiej jakości:

— do 100 % kwalifikowalnych kosztów, przy czym pomoc
ma formę usług dotowanych.

5. Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym:

— do 100 % kosztów kształcenia i szkolenia rolników,
kosztów organizacji forów, konkursów, wystaw i targów
oraz kosztów publikacji, katalogów, stron internetowych i
upowszechniania wiedzy naukowej. Pomoc ma formę
usług dotowanych i nie może obejmować bezpośrednich
wypłat pieniężnych na rzecz producentów

Data realizacji: Lipiec 2007 r. (lub dzień wejścia w życie zasad
przyznawania pomocy)

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

Cel pomocy: Wsparcie MŚP

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Mestna občina Nova Gorica
Trg E. Kardelja 1
SLO-5000 Nova Gorica

Adres internetowy:

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?
urlid=200760&dhid=90451

Inne informacje: Środek dotyczący płatności składek z tytułu
ubezpieczenia upraw i produktów obejmuje następujące nieko-
rzystne warunki pogodowe, które mogą zostać zaklasyfikowane
jako kataklizmy: wiosenne przymrozki, gradobicie, uderzenie
pioruna, pożar spowodowany uderzeniem pioruna, huragany i
powodzie.

Zasady określone przez gminę spełniają wymogi rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1857/2006 dotyczące środków podejmowa-
nych przez gminy oraz są zgodne z przepisami ogólnymi
(procedura przyznawania pomocy, kumulacja pomocy, prze-
jrzystość i monitorowanie pomocy).

Tatjana Gregorčič
Szefowa Działu Ekonomicznego
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