
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

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

(2008/C 16/03)

Pomoc nr: XA 200/07

Państwo członkowskie: Republika Słowenii

Region: Gmina Vitanje

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Podpore programom razvoja
podeželja v občini Vitanje 2007-2013

Podstawa prawna: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči v
občini Vitanje (III. Poglavje)

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

2007 r.: 15 375 EUR

2008 r.: 15 700 EUR

2009 r.: 16 100 EUR

2010 r.: 16 500 EUR

2011 r.: 16 900 EUR

2012 r.: 17 300 EUR

2013 r.: 17 800 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych:

— do 40 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji.

Celem pomocy są inwestycje w przywracanie charakteru
obiektów gospodarskich, zakup sprzętu do produkcji rolnej,
inwestycje w stałe uprawy oraz poprawę jakości gruntów i
pastwisk.

2. Zachowanie tradycyjnych budynków:

— przyznaje się pomoc w wysokości do 60 % faktycznych
kosztów inwestycji w ochronę zabytkowych obiektów
produkcyjnych i nieprodukcyjnych znajdujących się w
gospodarstwach rolnych. Inwestycje służące zachowaniu
zabytkowych obiektów produkcyjnych w gospodarstwach
nie mogą prowadzić do zwiększenia zdolności produk-
cyjnych gospodarstwa.

3. Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych:

— pomoc jest udzielana przez gminę w wysokości różnicy
między współfinansowaniem składek ubezpieczeniowych
z budżetu państwa a kwotą odpowiadająca 50 % kwalifi-
kowalnych kosztów składek z tytułu ubezpieczenia upraw
i plonów oraz ubezpieczenia zwierząt gospodarskich od
choroby.

4. Pomoc techniczna:

— do 100 % kwalifikowalnych kosztów kształcenia i szko-
lenia rolników oraz usług doradczych, kosztów organi-
zacji forów, konkursów, wystaw i targów oraz kosztów
publikacji, katalogów, stron internetowych i upowszech-
niania wiedzy naukowej. Pomoc jest przyznawana w
postaci dotowanych usług i nie obejmuje bezpośrednich
wypłat pieniężnych dla producentów

Data realizacji: Sierpień 2007 (lub data wejścia w życie zasad
przyznawania pomocy)

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

Cel pomocy: Wsparcie MŚP

Odesłania do artykułów rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006 oraz koszty kwalifikowane: Rozdział II Zasad
przyznawania pomocy państwa w gminie Vitanje przewiduje środki
stanowiące 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 zmieniającego rozpo-
rządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz.U. L 358 z 16.12.2006, str. 3):

— art. 4: Inwestycje w gospodarstwach rolnych,

— art. 5: Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków,

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

— art. 15: Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze
rolnym

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo — produkcja roślinna i
hodowla zwierząt
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Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Občina Vitanje
Grajski trg 1
SLO-3205 Vitanje

Adres internetowy:

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200770&dhid=91166

Inne informacje: Środek dotyczący płatności składek z tytułu
ubezpieczenia upraw i plonów obejmuje następujące nieko-
rzystne zjawiska klimatyczne porównywalne do klęsk żywioło-
wych: wiosenne przymrozki, gradobicie, uderzenie pioruna,
pożar spowodowany uderzeniem pioruna, huragany i powodzie.

Zasady określone przez gminę spełniają wymogi rozporządzenia
(WE) nr 1857/2006 dotyczące środków podejmowanych przez
gminy oraz są zgodne z przepisami ogólnymi (procedura przy-
znawania pomocy, kumulacja pomocy, przejrzystość i kontrola
pomocy)

Podpis osoby odpowiedzialnej:

Slavko VETRIH
Wójt

Numer XA: XA 202/07

Państwo członkowskie: Republika Federalna Niemiec

Region: Freistaat Bayern

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Evaluation der Wirksamkeit von
Maßnahmen zur Salmonellenbekämpfung bei kleinen und mitt-
leren Betrieben mit über 1 000 Legehennen (Juli bis Dezember
2007)

Podstawa prawna:

Vollzugshinweise zur Durchführung der Evaluation der Wirk-
samkeit von Maßnahmen zur Salmonellenbekämpfung bei
kleinen und mittleren Betrieben mit über 1 000 Legehennen

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

Do 100 000 EUR, które w 60 % są finansowane ze środków
państwowych a w 40 % z opłat parafiskalnych

Maksymalna intensywność pomocy:

100 % kosztów przeprowadzenia badań laboratoryjnych,

do 100 % kosztów szczepienia, maksymalnie 0,10 EUR na
zaszczepioną kurę nioskę

Data realizacji: Lipiec/sierpień 2007 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Zwrot kosztów działań podjętych do grudnia
2007 r. (badania laboratoryjne, szczepienia)

Cel pomocy: Określenie powagi problemu jakim jest salmo-
nella w małych i średnich przedsiębiorstwach liczących ponad
1 000 kur niosek w Bawarii oraz ocena skuteczności działań
mających na celu zwalczanie salmonelli w tych przedsiębior-
stwach.

Przeprowadzenie w określonych przedsiębiorstwach bezpłatnych
dla hodowcy badań laboratoryjnych pod kątem salmonelli oraz

przejęcie przypadających kosztów szczepień w przypadku gdy
po uzyskaniu porady weterynaryjnej hodowca zwierząt zdecy-
duje się na zaszczepienie (art. 10 rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006)

Sektory gospodarki: Rolnictwo — dotowane świadczenie
usług

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

a) Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Geseundheit und
Verbraucherschutz
Rosenkavalierplatz 2
D-81925 München

b) Bayerische Tierseuchenkasse
Arabellastr. 29
D-81925 München

Ewentualne pytania proszę kierować do:

Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und
Verbraucherschutz
Beatrix Tischler
Tel 089/9214-2113
beatrix.tischler@stmugv.bayern.de
Sabine Böttcher
Tel 089/9214-3511
sabine.boettcher@stmugv.bayern.de

Adres internetowy:

http://portal.versorgungskammer.de/pls/portal/docs/PAGE/BTSK/
KAMPF/SALMONELLENPROJEKT/VOLLZUGSHINWEISE %
20EU-FASSUNG.PDF

Inne informacje: —

Pomoc nr: XA 203/07

Państwo członkowskie: Republika Słowenii

Region: Gmina Šmarje pri Jelšah

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Dodeljevanje državnih pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Šmarje pri
Jelšah 2007-2013

Podstawa prawna: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohran-
janje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Šmarje pri Jelšah
za programsko obdobje 2007-2013

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

w 2007 r.: 109 000 EUR

w 2008 r.: 115 000 EUR

w 2009 r.: 125 000 EUR

w 2010 r.: 125 000 EUR

w 2011 r.: 125 000 EUR

w 2012 r.: 125 000 EUR

w 2013 r.: 125 000 EUR
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Maksymalna intensywność pomocy:

1. Inwestycje w gospodarstwa rolne zajmujące się produkcją podsta-
wową:

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

— do 40 % kwalifikowalnych kosztów na pozostałych
obszarach,

— w przypadku inwestycji dokonywanych przez młodych
rolników przed upływem pięciu lat od założenia gospo-
darstwa intensywność pomocy jest zwiększana o 10 %
(inwestycje takie muszą być przewidziane w planie bizne-
sowym, o którym mowa w art. 22 lit. c) rozporządzenia
(WE) nr 1698/2005, i muszą spełniać warunki przewi-
dziane w art. 22 tego rozporządzenia).

Pomocy przeznaczona jest na inwestycje w przywracanie
charakteru gospodarstw, zakup sprzętu do produkcji rolnej,
inwestycje w stałe uprawy oraz poprawę jakości gruntów
rolnych i pastwisk.

2. Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków:

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

— w przypadku inwestycji w środki produkcji należące do
gospodarstwa — do 60 % faktycznych kosztów (do 75 %
faktycznych kosztów na obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania), o ile inwestycja nie
prowadzi do zwiększenia zdolności produkcyjnych
gospodarstwa,

— możliwe jest przyznanie dodatkowej pomocy w wyso-
kości 100 % na pokrycie dodatkowych kosztów wynika-
jących z zastosowania tradycyjnych materiałów niezbęd-
nych do zachowania historycznego charakteru budynków.

3. Przeniesienie budynków gospodarskich w interesie publicznym:

— do 100 % faktycznych kosztów, jeśli przeniesienie obej-
muje tylko rozbiórkę, przemieszczenie i ponowne posta-
wienie istniejących budynków,

— jeśli w wyniku przemieszczenia rolnik uzyskuje możli-
wość korzystania z bardziej nowoczesnych obiektów,
musi wnieść wkład własny wynoszący 60 % wzrostu
wartości obiektu po przemieszczeniu (lub 50 % na
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania).
W przypadku młodych rolników wkład własny wynosi
45 % na obszarach o niekorzystnych warunkach gospo-
darowania i 55 % na pozostałych obszarach,

— jeżeli w wyniku przemieszczenia następuje zwiększenie
zdolności produkcyjnych, rolnik musi wnieść wkład
własny w wysokości 60 % kosztów związanych ze zwięk-
szeniem zdolności produkcyjnych (50 % na obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania). W przy-
padku młodych rolników wkład własny wynosi 45 % na
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
i 55 % na pozostałych obszarach.

4. Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych:

— współfinansowanie przez gminę pokrywa różnicę między
współfinansowaniem składek ubezpieczeniowych z
budżetu państwa do 50 % kwalifikowalnych kosztów
składek z tytułu ubezpieczenia upraw i plonów oraz
ubezpieczenia zwierząt gospodarskich od choroby.

5. Pomoc przeznaczona na scalanie gruntów:

— do 100 % kwalifikowalnych kosztów postępowań praw-
nych i administracyjnych.

6. Pomoc na rzecz zachęty do produkcji produktów rolnych wysokiej
jakości:

— pomoc w wysokości do 100 % faktycznie poniesionych
kosztów, przyznawana w formie usług dotowanych, która
nie może obejmować bezpośrednich wypłat pieniężnych
dla producentów.

7. Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym:

— pomoc jest przyznawana w wysokości co 100 % kwalifi-
kowalnych kosztów

Data realizacji: Sierpień 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 (WE)
nr 1857/2006 oraz koszty kwalifikowalne: Rozdział II Zasad
przyznawania pomocy na ochronę oraz rozwój rolnictwa i obszarów
wiejskich w gminie Šmarje pri Jelšah w latach 2007–2013 przewi-
duje środki stanowiące pomoc państwa zgodnie z następującymi
artykułami rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 w sprawie
stosowania 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 zmieniającego rozporządzenie (WE)
nr 70/2001 (Dz.U. L 358 z 16.12.2006, str. 3):

— art. 4: Inwestycje w gospodarstwach rolnych,

— art. 5: Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków,

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

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

— art. 13: Pomoc przeznaczona na scalanie gruntów,

— art. 14: Pomoc na wsparcie produkcji produktów rolnych
wysokiej jakości,

— art. 15: Zapewnienie wsparcia technicznego

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo — produkcja roślinna i
hodowla zwierząt

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Občina Šmarje pri jelšah
Aškerčev trg 12
SLO-3240 Šmarje pri Jelšah
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Adres internetowy:

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200770&dhid=91163

Inne informacje: Środek dotyczący płatności składek z tytułu
ubezpieczenia upraw i plonów obejmuje następujące nieko-
rzystne zjawiska klimatyczne porównywalne do klęsk żywioło-
wych: wiosenne przymrozki, gradobicie, uderzenie pioruna,
pożar spowodowany uderzeniem pioruna, huragany i powodzie.

Zasady określone przez gminę spełniają wymogi rozporządzenia
(WE) nr 1857/2006 dotyczące środków podejmowanych przez
gminy oraz są zgodne z przepisami ogólnymi (procedura przy-
znawania pomocy, kumulacja pomocy, przejrzystość i kontrola
pomocy)

Podpis osoby odpowiedzialnej:

Zinka BERK
Szefowa Działu Gospodarczego

Numer XA: XA 209/07

Państwo członkowskie: Republika Federalna Niemiec

Region: Rheinland-Pfalz

Nazwa programu pomocy: Entwicklungsprogramm „Agrar-
wirtschaft, Umweltmaßnahmen, Landentwicklung“ (PAUL) nach
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005

— Code 112 — „Förderung der Niederlassung von
Junglandwirtinnen und Junglandwirten
(FNJ)“

— Code 121.1 — „Grundsätze für die einzelbetriebliche
Förderung landwirtschaftlicher Unter-
nehmen“ (Agrarinvestitionsförderungspro-
gramm — AFP)

— Code 121.2 — „Förderung von Spezialmaschinen für
Weinbausteillagen und moderne Umwelt-
techniken“

Podstawa prawna: Entwicklungsprogramm „Agrarwirtschaft,
Umweltmaßnahmen, Landentwicklung“ (PAUL) nach Verord-
nung (EG) Nr. 1698/2005 in Verbindung mit den zur Umset-
zung erlassenen Landesrichtlinien

Planowane w ramach programu roczne wydatki:

— Code 112 — „Wspieranie podejmowania działalności
przez młodych rolników”

Około 0,7 mln EUR ze środków publicz-
nych rocznie na wszystkie przypadki
wsparcia, z których większość będzie
przeznaczona na krajowe współfinanso-
wanie projektów wspieranych na mocy
art. 22 rozporządzenia (WE) nr
1698/2005. Na projekty finansowane

krajowo na mocy art. 89 rozporządzenia
(WE) nr 1698/2005 przewidziano z tego
około 0,3 mln EUR.

— Code 121.1 — „Podstawy indywidualnego wsparcia
przedsiębiorstw rolnych” (program wspie-
rania inwestycji rolnych)

Około 8,7 mln EUR ze środków publicz-
nych rocznie na wszystkie przypadki
wsparcia, z których ponad 50 % będzie
przeznaczone na krajowe współfinanso-
wanie projektów wspieranych na mocy
art. 26 rozporządzenia (WE) nr
1698/2005. Na projekty finansowane
krajowo na mocy art. 89 rozporządzenia
(WE) nr 1698/2005 przewidziano z tego
około 3,6 mln EUR. Finansowanie
krajowe będzie pochodziło głównie ze
środków programu „Verbesserung der
Agrarstruktur und des Küstenschutzes”
(GAK) („Ulepszenie struktur rolnych i
ochrony wybrzeży”), który został już
zarejestrowany zgodnie z rozporządze-
niem (WE) nr 1857/2006 dla Republiki
Federalnej Niemiec (por. numer rejestra-
cyjny XA: 08/07). Nadrenia-Palatynat
przewidziała dodatkowe środki kraju
związkowego (2007: 0,1 mln EUR; 2008:
0,4 mln EUR; 2009: 0,1 mln EUR) przede
wszystkim na działania w zakresie
dobrostanu zwierząt (np. przejście z
chowu klatkowego kurek niosek na chów
ściółkowy i chów na wolnym wybiegu).

— Code 121.2 — „Wspieranie specjalnych maszyn do
uprawy winorośli na stromych zboczach i
nowoczesne techniki środowiskowe”

Około 0,55 mln EUR ze środków
publicznych rocznie na wszystkie przy-
padki wsparcia, z których większość
będzie przeznaczona na krajowe współfi-
nansowanie projektów wspieranych na
mocy art. 26 rozporządzenia (WE)
nr 1698/2005. Na projekty finansowane
krajowo na mocy art. 89 rozporządzenia
(WE) nr 1698/2005 przewidziano z tego
około 0,1 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

— Code 112 — „Wspieranie podejmowania działalności
przez młodych rolników”

Stała kwota w wysokości 10 000 EUR w
charakterze premii za podjęcie działal-
ności.
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— Code 121.1 — „Podstawy indywidualnego wsparcia
przedsiębiorstw rolnych” (program wspie-
rania inwestycji rolnych)

Dotacja oparta na podstawie obliczeń (do
90 % kwalifikujących się kosztów) w
wysokości:

— do 30 % w przypadku projektów speł-
niających szczególne wymagania (np.
dotyczące dobrostanu i higieny zwie-
rząt lub przenoszenia budynków
gospodarskich),

— do 25 % (= stawka standardowa) w
przypadku innych inwestycji kwalifi-
kujących się do uzyskania wsparcia,

— dodatkowo do 10 % podstawy obli-
czeń (maksymalnie 20 000 EUR na
osobę) w przypadkumłodych rolników.

— Code 121.2 — „Wspieranie specjalnych maszyn do
uprawy winorośli na stromych zboczach i
nowoczesne techniki środowiskowe”

Dotacja w wysokości do 20 % podstawy
obliczeń (do 90 % kwalifikujących się
kosztów), maksymalnie 25 000 EUR na
przedsiębiorstwo.

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych zgodnie z art. 4
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 jest ograniczone do
400 000 EUR w ciągu trzech lat gospodarczych

Data realizacji: 1 września 2007 r.

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

Cel pomocy:

— Code 112 — „Wspieranie podejmowania działalności
przez młodych rolników”

Zwiększenie gotowości młodych rolników
i winogrodników do przejmowania
gospodarstw i przyspieszenie zmian
strukturalnych w przejętych gospodar-
stwach w celu zwiększenia ich konkuren-
cyjności.

Podstawą działania jest art. 7 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1857/2006 („Pomoc w
podejmowaniu działalności przez młodych
rolników”).

— Code 121.1 — „Podstawy indywidualnego wsparcia
przedsiębiorstwrolnych” (programwspiera-
nia inwestycji rolnych)

W ramach działania na rzecz konkuren-
cyjnego, zrównoważonego, ekologicz-
nego, przyjaznego środowisku i wielo-
funkcyjnego rolnictwa mogą być wspie-
rane inwestycje w przedsiębiorstwach

rolnych zajmujących się produkcją
podstawową. Oprócz interesów konsu-
mentów, rozwoju obszarów wiejskich i
zachowania różnorodności biologicznej,
pod uwagę powinna być brana również
poprawa warunków życia, pracy i
produkcji. Celem programu jest w szcze-
gólności:

— poprawa konkurencyjności w wyniku
poprawy warunków produkcji i pracy,
w szczególności przez obniżenie
kosztów produkcji, poprawę jakości i
zwiększenie wartości dodanej gospo-
darstwa zgodnie ze strategią lizbońską
UE,

— zachowanie i poprawa środowiska
naturalnego i poprawa warunków
higieny lub dobrostanu zwierząt.

Podstawą działania jest art. 4 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1857/2006 („Inwestycje
w gospodarstwach rolnych”).

— Code 121.2 — „Wspieranie specjalnych maszyn do
uprawy winorośli na stromych zboczach i
nowoczesne techniki środowiskowe”

Wspierane jest szybkie wprowadzanie
technik rolniczych szczególnie przyjaz-
nych dla środowiska, mające na celu obni-
żenie kosztów produkcji przy jedno-
czesnej poprawie stanu środowiska.
Wspierane są inwestycje w specjalne,
zatwierdzone do tego celu, maszyny do
użytku na zewnętrz służące do uprawy
winorośli na stromych zboczach, przyjaz-
nego dla środowiska stosowania środków
ochrony roślin w sadownictwie i uprawie
winorośli, w dodatkowe urządzenia w
pojazdach do rozlewania obornika płyn-
nego, urządzenia globalnego systemu
pozycjonowania (GPS) w traktorach rolni-
czych lub samojezdne maszyny rolnicze,
a także wprowadzanie innowacyjnych
technik rolniczych.

Podstawą działania jest art. 4 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1857/2006 („Inwestycje
w gospodarstwach rolnych”)

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie sektory produkcji rolnej

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Mosel
Einzelbetriebliche Förderung und Marktförderung
Görresstraße 10
D-54470 Bernkastel-Kues
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Strona internetowa: Z projektem przepisów administracyjnych
można zapoznać się na stronie:

http://www.mwvlw.rlp.de/internet/nav/c11/c1130850-d5f2-
2c01-33e2-dce3742f2293&class=net.icteam.cms.utils.search.
AttributeManager;uBasAttrDef=aaaaaaaa-aaaa-aaaa-eeee-
000000000008.htm

(należy kliknąć na „Medien-Download” → „Einzelbetriebliches
Förderungsprogramm”).

Z wersją ostateczną opublikowanych wytycznych kraju związko-
wego (przepisy administracyjne, formularze wniosku itp.) będzie
można zapoznać się na stronie: www.dlr.rlp.de („Fachportale →
Förderung”)

Inne informacje: Część 3 przepisów administracyjnych —

„Förderung von Investitionen zur Diversifizierung (FID)”
(„Wspieranie inwestycji w zakresie dywersyfikacji”) nie jest
przedmiotem niniejszego zawiadomienia. Część ta jest wdra-
żania zgodnie z art. 53 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 w
połączeniu z rozporządzeniem (WE) nr 1998/2006

Numer XA: XA 210/07

Państwo członkowskie: Francję

Region: Jednostki terytorialne (regiony, departamenty) pragnące
uzupełnić pomoc państwa lub samemu przyznać identyczną
pomoc

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Aides de démarrage aux groupe-
ments de producteurs reconnus dans le secteur de l'horticulture
ornementale et de la pépinière

Podstawa prawna: articles L 621-1 et s. du Code rural

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
500 000 EUR (z zastrzeżeniem dotacji budżetowych) ze strony
VINIFLHOR i nieokreślona kwota ze strony jednostek samo-
rządu terytorialnego

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalnie 100 %
faktycznych kosztów założenia i działalności administracyjnej
grup producentów, którym przyznano pomoc, przy czym
pomoc nie przekracza 5–1 % (stopa malejąca w ciągu pięciu lat)
wartości produkcji wprowadzonej do obrotu w okresie 5 lat.
Łączna kwota przyznanej pomocy państwa nie może przekro-
czyć 400 000 EUR na grupę producentów otrzymującą pomoc

Data realizacji: Od dnia otrzymania potwierdzenia odbioru
przez Komisję Europejską formularza dotyczącego wyłączenia

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Sześć lat

Cel pomocy: Pomoc jest przyznawana zgodnie z art. 9 rozpo-
rządzenia (WE) nr 1857/2006. Sektor ogrodnictwa ozdobnego i
szkółek obejmuje we Francji około 6 000 gospodarstw o łącznej
powierzchni 22 000 ha. Poziom organizacji i koncentracji
podaży w tym sektorze jest jednak bardzo niski. Ze względu na

coraz większą koncentrację etapów poprodukcyjnych narzucają-
cych stale rosnące wymagania w zakresie objętości, różnorod-
ności i jakości, francuskie władze uważają za stosowne działanie
na rzecz organizowania się producentów w sektorze ogrod-
nictwa w celu wspierania stworzenia koniecznej organizacji w
tym sektorze, która umożliwi tworzenie nowych miejsc pracy, a
dzięki utrzymaniu struktury rolnej uwzględnione zostaną
wymagania w zakresie gospodarki przestrzennej

Sektor(-y) gospodarki: Ogrodnictwo ozdobne i szkółki

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Office National Interprofessionnel des Fruits, des Légumes, des
Vins et de l'Horticulture (VINIFLHOR)
TSA 40004
F-93555 Montreuil sous Bois Cedex

Strona internetowa:

www.viniflhor.fr

rubryka: espace fruits et légumes

podrubryka: réglementation française, zakładka: aides d'Etat

Inne informacje: Samorządy terytorialne, które będą uczestni-
czyć w finansowaniu, uzupełniając finansowanie VINIFLHOR,
będą zobowiązane do przestrzegania ustalonych przez ten organ
warunków i do kontroli nieprzekraczania pułapów pomocy

Numer XA: XA 211/07

Państwo członkowskie: Irlandii

Region: Całe terytorium państwa członkowskiego

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Equine Technical Support and
Equine Breeding Schemes 2007-2013

Podstawa prawna: National Development Plan 2007-2013

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
1,57 mln EUR rocznie w latach 2007–2013

Maksymalna intensywność pomocy: Intensywność pomocy
przewidziana w art. 15 i 16 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Data realizacji: 15 sierpnia 2007 r.

Czas trwania programu lub przyznanej pomocy indywi-
dualnej: 31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy: Poprawa jakości hodowli nierasowych koni przez
opracowanie wskaźników genetycznych dla ogierów, losowe
pobieranie próbek krwi i badania DNA w celu sprawdzenia
rodowodu w księgach stadnych i poprawę systemów rejestracji
w księgach stadnych.

Promowanie szerszego wykorzystania irlandzkich nierasowych
koni w sporcie i rekreacji przez ogólne działania promocyjne i
uczestnictwo w zawodach, targach i wystawach.
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Wsparcie produkcji wysokojakościowych koni nierasowych
przez szkolenia, inwestycje w budynki i sprzęt szkoleniowy,
przekazywanie informacji o charakterze promocyjnym i eduka-
cyjnym podczas warsztatów oraz w Internecie, mediach i mate-
riałach drukowanych.

Wsparcie prowadzenia badań, gromadzenia danych i przeprowa-
dzania analiz w sektorze koni nierasowych w celu poprawy
jakości genetycznej w hodowli koni.

Niniejsza pomoc przyznawana jest zgodnie z art. 15 i 16
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 dotyczącymi zapewnienia
wsparcia technicznego w sektorze rolnym i wsparcia dla sektora
produkcji zwierzęcej

Sektor(-y) gospodarki: A00122 — Chów i hodowla owiec,
kóz, koni, osłów, mułów i osłomułów

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Department of Agriculture, Fisheries and Food
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Ireland

Adres internetowy:

http://www.agriculture.gov.ie/equine_ndp/technical_breeding/
terms_conditions

Numer XA: XA 217/07

Państwo członkowskie: Austria

Region: Niederösterreich

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Richtlinie für die Gewährung eines
Zuschusses des Landes Niederösterreich zu den Prämienkosten
für die Rinderversicherung

Podstawa prawna: NÖ Landwirtschaftsgesetz

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Przewidywane roczne potrzeby w zakresie finansowania w
regionie Niederösterreich wynoszą 300 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Przyznaje się dotację w
maksymalnej wysokości 25 % wypłaconych premii

Data realizacji: Czerwiec 2007 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Od czerwca 2007 r. do 2013 r.

Cel pomocy: Gospodarstwa, w których hoduje się bydło, zwła-
szcza na łąkach górskich i pastwiskach, są od kilku lat w coraz
większym stopniu narażone na skutki ekstremalnych warunków
pogodowych. Wahania pogody stanowią duże potencjalne
zagrożenie dla bydła. Gwałtowne burze mogą wywołać panikę u
zwierząt, które mogą się nawzajem tratować i ranić. Oprócz
zagrożeń tego rodzaju w związku z ocieplaniem się klimatu
również na naszych szerokościach geograficznych dochodzi
coraz częściej do występowania chorób śmiertelnych, wywoły-
wanych przez owady i pasożyty, których obszar występowania
jest coraz większy.

Omawiana pomoc powinna zatem stanowić zachętę do wykupy-
wania polis ubezpieczeniowych służących pokrywaniu strat w
hodowlach bydła wskutek chorób i wypadków. Celem takiego
postępowania jest zmniejszenie strat finansowych w hodowli
bydła, a tym samym wniesienie wkładu w utrzymanie produkcji
zwierzęcej w regionie Niederösterreich

Sektory gospodarki: Gospodarstwa w regionie Niederöster-
reich, w których hoduje się bydło

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Abteilung Landwirtschaftsförderung
Landhausplatz 1
A-3109 St. Pölten

Adres internetowy:
http://www.noe.gv.at

Inne informacje: Podstawą prawną programu pomocy z tytułu
opłat składek ubezpieczeniowych jest art. 12 rozporządzenia
(WE) nr 1857/2006.

Pomoc nie stanowi bariery w funkcjonowaniu rynku wewnętrz-
nego w zakresie usług ubezpieczeniowych. Organy rządowe
regionu Niederösterreich gwarantują, że pomoc nie jest ograni-
czona do polis ubezpieczeniowych wyłącznie jednej agencji
ubezpieczeniowej, ani nie jest uzależniona od wykupienia polisy
ubezpieczeniowej w agencji posiadającej siedzibę w Austrii
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