
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 31/09)

Numer XA: XA 117/07

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: England

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: England Catchment Sensitive
Farming Delivery Initiative (ECSFDI) 2007-2008

Podstawa prawna: Jest to usługa nieustawowa, udział w niej
jest dobrowolny. Agricultural Act 1986 (section 1) stanowi
podstawę prawną dla zapewnienia rządowego doradztwa w
związku z działalnością rolną

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: 1 lipca 2007 r.–31 marca 2008 r. 6,22 mln GBP

Maksymalna intensywność pomocy: Intensywność pomocy
wynosi 100 %

Data realizacji: Realizacja programu rozpocznie się z dniem
1 lipca 2007 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Program rozpoczyna się dnia 1 lipca 2007 r.
Zakończy się dnia 31 marca 2008 r. Ostateczny termin skła-
dania wniosków upływa dnia 31 marca 2008 r. Płatności należy
dokonać do dnia 31 marca 2008 r.

Cel pomocy: Wsparcie techniczne zgodnie z art. 15 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1857/2006. Celem programu England Catch-
ment Sensitive Farming Scheme jest podnoszenie świadomości
w zakresie zanieczyszczenia wody pochodzącego z rozproszo-
nych źródeł związanych z działalnością rolną (Difuse Water
Pollution in Agriculture — DWPA) poprzez doradztwo w
formie seminariów i porad urzędników. Mamy nadzieję na
zachęcenie rolników do wczesnego podejmowania dobrowol-
nych działań zmierzających do walki z tym problemem w czter-
dziestu najważniejszych zlewiskach. Program przyczyni się do
osiągnięcia celów w zakresie ochrony środowiska ustalonych na
poziomie krajowym i międzynarodowym, w szczególności
określonych w ramowej dyrektywie wodnej

Sektory gospodarki: Beneficjentami programu ECSFDI będą
wyłącznie podmioty należące do sektora produkcji rolnej.
Wszystkie podsektory kwalifikują się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Organem statutowym odpowiedzialnym za program jest:

Department for Environment Food and Rural Affairs
Water Quality Division
3/8 Whitehall Place
London SW1A 2HH
United Kingdom

Organizacją zarządzającą programem jest:

Natural England
Land Management & Advisory Services
Eastbrook
Shaftesbury Road
Cambridge
Cambs CB2 8DR
United Kingdom

Strona internetowa:
http://www.defra.gov.uk/farm/environment/water/csf/pdf/state-
aid-ecsfdi.pdf

Informacje znajdują się również na stronie poświęconej pomocy
państwa objętej wyłączeniem w sektorze rolnictwa:

http://defraweb/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Inne informacje: Bardziej szczegółowe informacje na temat
kwalifikowalności oraz zasad programu można znaleźć na
wyżej wymienionych stronach internetowych.

Podpisano i opatrzono datą w imieniu Departamentu ds. Środo-
wiska, Żywności i Spraw Wsi (Department for Environment,
Food and Rural Affairs — właściwy organ w Zjednoczonym
Królestwie)

Neil Marr
Agricultural State Aid
Department for Environment, Food and Rural Affairs
Area 1B
Nobel House
17 Smith Square
London SW1P 3JR
United Kingdom
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