
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 99/04)

Numer XA: XA 256/07

Państwo członkowskie: Republika Słowacka

Region: —

Nazwa programu pomocy: Schéma štátnej pomoci na
kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty
zvierat

Podstawa prawna:

Prawną podstawą udzielenia pomocy są:

— § 5 nariadenia vlády SR č. 369/2007 Z. z. z 8. augusta
2007 o niektorých podporných opatreniach v pôdohospo-
dárstve,

— zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskor-
ších predpisov,

— art. 16 ust. 1 lit. b) i ust. 3 rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w
odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich
przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z
wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 70/2001

Planowane w ramach programu roczne wydatki:

Przewidywane środki finansowe programu na rok 2007: 2,5 mln
SKK.

Przewidywane środki finansowe programu na kolejne lata od
roku 2008: 70 mln SKK rocznie.

Przewidywany łączny budżet na pokrycie kosztów kontroli
wydajności oraz badania i oceny wartości hodowlanej inwen-
tarza w latach 2008–2013: 420 mln SKK

Maksymalna intensywność pomocy:

Pomoc na rzecz hodowcy zwierząt gospodarskich może wynieść
do 70 % wartości subwencjonowanej usługi polegającej na
badaniu wartości hodowlanej lub wydajności zwierząt gospodar-
skich, z wyjątkiem kontroli podejmowanych przez właściciela
zwierząt gospodarskich i rutynowych kontroli jakości mleka

Data realizacji: Wrzesień 2007

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

Cel pomocy:

Celem pomocy jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw
w sektorze hodowli zwierząt gospodarskich

Sektor(-y) gospodarki: Wytwarzanie produktów rolnych
ujętych w załączniku I do Traktatu WE

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Pomocy udziela:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Dobrovičova ul. č. 12
SK-812 66 Bratislava
Tel. (421) 259 26 61 11

Strona internetowa:

http://www.land.gov.sk/index.php?navID=153&id=411

Program realizuje:

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agen-
túra“)
Dobrovičova ul. č. 12
SK-812 66 Bratislava
Tel.: (421) 259 26 61 11

Strona internetowa:

http://www.land.gov.sk/apa/index.php?p=DP_metpok

Inne informacje:

Pomocy państwa udziela się w formie subwencjonowanej usługi
za pośrednictwem uznanej organizacji skupiającej hodowców
zwierząt gospodarskich lub zwierząt zarodowych.

Wniosek o dotację składa uznana organizacja skupiająca
hodowców zwierząt gospodarskich lub zwierząt zarodowych.
Zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE)
nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r., pomoc może zostać
udzielona wyłącznie małym i średnim przedsiębiorstwom dzia-
łającym w sektorze hodowli zwierząt gospodarskich.

Wniosek o dotację należy złożyć do dnia 31 stycznia danego
roku kalendarzowego w odpowiednim regionalnym oddziale
agencji płatniczej w odpowiedzi na wydane przez agencję płat-
niczą zaproszenie do składania wniosków. W roku 2007
terminem złożenia wniosku był dzień 30 września.
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Na podstawie otrzymanych wniosków agencja płatnicza oblicza
kwotę, na którą opiewają kwalifikujące się wnioski o przyznanie
dotacji w danym roku kalendarzowym. Jeżeli całkowita kwota, o
którą złożono wnioski, przewyższy środki dostępne w budżecie,
agencja płatnicza określi współczynnik redukcji, przy pomocy
którego dokona przeliczenia wszystkich złożonych przez wnio-
skodawców wniosków o dotację.

Dotacji udziela się na podstawie umowy zawartej między
agencją płatniczą a wnioskodawcą. Uznana organizacja skupia-
jąca hodowców lub hodowców zwierząt zarodowych uwzględni
otrzymaną dotację w kosztach świadczonej usługi (do 70 %
wartości usługi, maksymalnie do wysokości otrzymanej dotacji).

Zatwierdził: inż. Ľubomír Miček, Ph.D., dyrektor generalny
sekcji rozwoju regionalnego, Ministerstvo pôdohos-
podárstva SR (Ministerstwa Rolnictwa Republiki
Słowackiej)

Numer XA: XA 257/07

Państwo członkowskie: Republika Słowacka

Region: —

Nazwa programu pomocy: Schéma štátnej pomoci na odstra-
ňovanie a likvidáciu živočíšnych vedľajších produktov

Podstawa prawna:

Podstawę prawną przyznania pomocy stanowią:

— § 6 nariadenia vlády SR č. 369/2007 Z. z. z 8. augusta
2007 o niektorých podporných opatreniach v pôdohospo-
dárstve,

— zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskor-
ších predpisov,

— artykuł 16 ust. 1 lit. d), ust. 2 i 3 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy
państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzą-
cych działalność związaną z wytwarzaniem produktów
rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE)
nr 70/2001

Planowane w ramach programu roczne wydatki:

Przewidywana wysokość środków w ramach programu na
2007 r. wynosi 20 mln SKK.

Przewidywana roczna wysokość środków w ramach programu
począwszy od 2008 r. wynosi 80 mln SKK.

Całkowity przewidywany budżet na działania związane z
usuwaniem i wywozem zwierzęcych produktów ubocznych
kategorii 2 (tusze) w okresie 2008–2013 wynosi 480 mln SKK

Maksymalna intensywność pomocy:

Pomoc przyznawana jest rolnikom zajmującym się hodowlą
zwierząt gospodarskich w wysokości do:

a) 100 % wartości dotowanych usług w przypadku usuwania
produktów zwierzęcych kategorii 2 tj. tusz, przy czym tusze
rozumie się jako zwierzęta nieżywe, uśmiercone w wyniku
eutanazji po postawieniu ostatecznej diagnozy lub bez niej
lub zwierzęta (urodzone jako martwe lub zwierzęta nienaro-

dzone), które padły w gospodarstwie, na jego terenie albo w
trakcie transportu, ale nie zostały poddane ubojowi z prze-
znaczeniem na konsumpcję przez człowieka;

b) 75 % wartości dotowanych usług wywozu produktów zwie-
rzęcych kategorii 2 tj. tusz, przy czym tusze rozumie się jako
zwierzęta nieżywe, uśmiercone w wyniku eutanazji po posta-
wieniu ostatecznej diagnozy lub bez niej lub zwierzęta
(urodzone jako martwe lub zwierzęta nienarodzone), które
padły w gospodarstwie, na jego terenie albo w trakcie trans-
portu, ale nie zostały poddane ubojowi z przeznaczeniem na
konsumpcję przez człowieka

Data realizacji: Wrzesień 2007 r.

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

Cel pomocy:

Celem pomocy jest udzielenie wsparcia małym i średnim przed-
siębiorstwom prowadzącym działalność związaną z hodowlą
zwierząt

Sektor(-y) gospodarki: Wytwarzanie produktów rolnych
ujętych w załączniku I do Traktatu WE

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc::

Organ przyznający pomoc:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Dobrovičova ul. č. 12
SK-812 66 Bratislava
Tel. (421) 259 26 61 11

Adres strony internetowej:

http://www.land.gov.sk/index.php?navID=153&id=413

Podmiot zarządzający programem:

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agen-
túra“)
Dobrovičova ul. č. 12
SK-812 66 Bratislava
Tel. (421) 259 26 61 11

Adres strony internetowej:

http://www.land.gov.sk/apa/index.php?p=DP_metpok

Inne informacje:

Pomoc państwa przyznawana jest w formie dotowania usług
świadczonych przez przedsiębiorstwo upoważnione do obra-
cania ubocznymi produktami zwierzęcymi, przetwarzania ich
lub wprowadzania tych produktów do obrotu.

Wnioski o przyznanie dotacji należy składać, w odpowiedzi na
zaproszenie opublikowane przez agencję płatniczą, do dnia
31 stycznia odnośnego roku kalendarzowego, w siedzibie tejże
agencji płatniczej. W roku 2007 wnioski należy składać do dnia
30 września.

W oparciu o otrzymane wnioski agencja płatnicza sumuje kwotę
dotacji, na którą opiewają kwalifikowalne wnioski otrzymane w
danym roku kalendarzowym. Jeśli wnioskowana kwota prze-
kracza wysokość środków dostępnych w budżecie, agencja płat-
nicza ustala współczynnik przeliczeniowy, na podstawie którego
przeliczana jest dotacja przysługująca poszczególnym wniosko-
dawcom.
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Dotacje przyznaje się na podstawie umowy o przyznanie dotacji
zawartej między agencją płatniczą i wnioskodawcą. Przy wysta-
wianiu rachunku za świadczone usługi tj. usuwanie ubocznych
produktów zwierzęcych kategorii 2 — tusz, przedsiębiorstwo
uwzględnia otrzymaną dotację w wysokości do 100 % wartości
usługi, jednak nie wyższej niż kwota dotacji. Pomoc może
zostać przyznana wyłącznie małym i średnim przedsiębior-
stwom, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji
(WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastoso-
wania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy
państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Przedsiębiorstwo udziela pomocy w trakcie odnośnego roku
kalendarzowego w formie zniżki na fakturowane usługi.

Zatwierdzono: Ľubomír Miček, Dyrektor Generalny, Wydział
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwo
Rolnictwa Republiki Słowackiej

Numer XA: XA 258/07

Państwo członkowskie: Republika Słowacka

Region: —

Nazwa programu pomocy: Schéma štátnej pomoci na platby
poistného v poľnohospodárstve

Podstawa prawna:

Podstawę prawną przyznania pomocy stanowią:

— § 16 nariadenia vlády SR č. 369/2007 Z. z. o niektorých
podporných opatreniach v pôdohospodárstve,

— zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskor-
ších predpisov,

— artykuł 12 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy
państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzą-
cych działalność związaną z wytwarzaniem produk-
tów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE)
nr 70/2001

Planowane w ramach programu roczne wydatki:

Przewidywana wysokość środków w ramach programu na
2007 r. wynosi 30 mln SKK.

Przewidywana roczna wysokość środków w ramach programu
począwszy od 2008 r. wynosi 100 mln SKK.

Całkowity przewidywany budżet na pokrycie corocznych
składek ubezpieczeniowych w okresie 2008–2013 wynosi
600 mln SKK

Maksymalna intensywność pomocy:

Maksymalna intensywność pomocy brutto, która może zostać
przyznana rolnikowi zajmującemu się hodowlą zwierząt gospo-
darskich, wynosi:

a) 80 % opłaconej rocznej składki ubezpieczeniowej, w przy-
padku gdy polisa ubezpieczeniowa obejmuje straty spowodo-
wane klęskami żywiołowymi;

b) 50 % opłaconej rocznej składki ubezpieczeniowej, w przy-
padku gdy polisa ubezpieczeniowa obejmuje straty spowodo-
wane działaniem niekorzystnych zjawisk klimatycznych,
organizmów szkodliwych oraz substancji lub chorób zwie-
rzęcych ujętych w załączniku 1 oraz 3–5 do ustawy
nr 39/2007 Coll. w sprawie ochrony weterynaryjnej (ustawa
nr 39/2007 Coll.)

Data realizacji: Wrzesień 2007 r.

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

Cel pomocy:

Celem pomocy jest zmniejszenie czynników ryzyka, na które
narażone są małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działal-
ność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych w wyniku
klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych, dzia-
łania organizmów szkodliwych, substancji lub chorób zwierzę-
cych ujętych w załączniku 1 oraz 3–5 do ustawy nr 39/2007
Coll., poprzez objęcie nią płatności rocznych składek ubezpie-
czeniowych

Sektor gospodarki: Wytwarzanie produktów rolnych ujętych w
załączniku I do Traktatu WE

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Organ przyznający pomoc:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Dobrovičova ul. č. 12
SK-812 66 Bratislava
Tél. (421) 259 26 61 11

Adres strony internetowej:

http://www.land.gov.sk/index.php?navID=153&id=412

Podmiot zarządzający programem:

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agen-
túra“)
Dobrovičova ul. č. 12
SK-812 66 Bratislava
Tel. (421) 259 26 61 11

Adres strony internetowej:

http://www.land.gov.sk/apa/index.php?p=DP_metpok

Inne informacje:

Pomoc może zostać przyznana wyłącznie małym i średnim
przedsiębiorstwom, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia
Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie
zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do
pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pomoc
zostanie przyznana jednorazowo w wysokości brutto określonej
powyżej.

Zatwierdzono: Ľubomír Miček, Dyrektor Generalny, Wydział
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwo
Rolnictwa Republiki Słowackiej
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Numer XA: XA 339/07

Państwo członkowskie: Republika Słowenii

Region: Gmina miejska Koper

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

Ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini
Koper 2007-2013

Podstawa prawna: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini
Koper (II. Poglavje)

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

2007 r.: 169 004 EUR

2008 r.: 172 000 EUR

2009 r.: 175 000 EUR

2010 r.: 178 000 EUR

2011 r.: 183 000 EUR

2012 r.: 186 000 EUR

2013 r.: 190 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie produkcji podsta-
wowej:

— do 50 % kosztów kwalifikowanych na obszarach o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania i do 40 % kosztów
kwalifikowanych na innych obszarach,

— do 60 % kosztów kwalifikowanych na obszarach o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania i do 50 % kosztów
kwalifikowalnych na innych obszarach w przypadku
inwestycji dokonywanych przez młodych rolników w
okresie pięciu lat od momentu podjęcia przez nich dzia-
łalności.

Pomoc przeznaczona jest na następujące inwestycje: przy-
wracanie charakteru obiektów gospodarskich, zakup sprzętu
do produkcji rolnej, uprawy trwałe, poprawa jakości gruntów
rolnych i gospodarowanie pastwiskami.

2. Pomoc na zachowanie tradycyjnych budynków:

— w przypadku nieprodukcyjnych obiektów: do 100 %
kosztów rzeczywistych,

— w przypadku produkcyjnych obiektów na terenie gospo-
darstw rolnych: do 60 % kosztów rzeczywistych lub do
75 % na obszarach o niekorzystnych warunkach gospo-
darowania, pod warunkiem, że inwestycje te nie pociągają
za sobą zwiększenia zdolności produkcyjnych gospodar-
stwa,

— istnieje możliwość przyznania dodatkowej pomocy w
wysokości do 100 % w celu pokrycia dodatkowych
kosztów poniesionych w wyniku zastosowania mate-

riałów tradycyjnych niezbędnych do zachowania histo-
rycznego charakteru budynków.

3. Przeniesienie budynków gospodarskich w interesie publicznym:

— do 100 % kosztów rzeczywistych jeśli przeniesienie
polega tylko na rozbiórce, przeniesieniu i ponownym
montażu istniejących obiektów,

— jeżeli przeniesienie skutkuje korzystaniem przez rolnika z
bardziej nowoczesnych obiektów, rolnik musi wnieść
wkład w wysokości co najmniej 60 % (lub 50 % w przy-
padku obszarów o niekorzystnych warunkach gospoda-
rowania) wzrostu wartości danych obiektów po przenie-
sieniu. Jeżeli beneficjentem jest młody rolnik, ten wkład
wynosi odpowiednio co najmniej 55 % lub 45 %,

— jeżeli przeniesienie skutkuje zwiększeniem zdolności
produkcyjnych, wkład ze strony beneficjenta musi być
równy co najmniej 60 % (lub 50 % na obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania) wydatków
związanych z tym wzrostem. Jeżeli beneficjentem jest
młody rolnik, ten wkład wynosi odpowiednio co
najmniej 55 % lub 45 %.

4. Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych:

— kwota współfinansowania z budżetu gminy miejskiej jest
różnicą między kwotą współfinansowania składek ubez-
pieczeniowych z budżetu krajowego i wynosi maksy-
malnie 50 % kosztów kwalifikowanych składki ubezpie-
czeniowej przeznaczonej na zabezpieczenie upraw i
owoców oraz zwierząt gospodarskich na wypadek
choroby.

5. Pomoc na scalanie gruntów:

— do 100 % rzeczywiście poniesionych kosztów prawnych i
administracyjnych.

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

— do 100 % poniesionych kosztów; pomoc przyznawana
jest w postaci usług dotowanych i nie może ona obej-
mować bezpośrednich wypłat pieniężnych dla produ-
centów.

7. Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym:

— do 100 % kosztów w postaci usług dotowanych dotyczą-
cych kształcenia i szkolenia rolników, usług doradczych,
usług dotyczących organizacji forów, konkursów, wystaw
i targów, dotyczących publikacji, katalogów i stron inter-
netowych oraz rozpowszechniania wiedzy naukowej

Data realizacji: Sierpień 2007 r.

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

Cel pomocy:

Wsparcie MŚP
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Odniesienie do artykułów rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006 oraz kosztów kwalifikowanych:

Rozdział II projektu „Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini
Koper” obejmuje środki stanowiące pomoc państwa na mocy
następujących artykułów rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla
małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność
związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniają-
cego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz.U. L 358 z
16.12.2006, str. 3):

— artykuł 4: Inwestycje w gospodarstwach rolnych,

— artykuł 5: Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków,

— artykuł 6: Przeniesienie budynków gospodarskich w interesie
publicznym,

— artykuł 12: Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczenio-
wych,

— artykuł 13: Pomoc przeznaczona na scalanie gruntów,

— artykuł 14: Pomoc na rzecz zachęty do produkcji
produktów rolnych wysokiej jakości,

— artykuł 15: Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze
rolnym

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Mestna občina Koper
Verdijeva 10
SLO-6000 Koper

Adres internetowy:

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200770&dhid=91144

Inne informacje:

Środek dotyczący opłat z tytułu składek ubezpieczeniowych
przeznaczonych na zabezpieczenie upraw i owoców obejmuje
następujące niekorzystne zjawiska klimatyczne, które mogą być
porównane do klęski żywiołowej: wiosenne przymrozki, grado-
bicie, wyładowania atmosferyczne, pożary spowodowane wyła-
dowaniami atmosferycznymi, burze i powodzie.

Wytyczne gminy miejskiej są zgodne z wymogami rozporzą-
dzenia (WE) nr 1857/2006 w zakresie środków przyjmowanych
przez gminę oraz w zakresie ogólnie obowiązujących przepisów
(etapy poprzedzające przyznanie pomocy, kumulacja, przejrzys-
tość i monitorowanie)

Timotej PIRJEVEC
Kierownik Działu ds. Społecznych i Rozwoju

Numer XA: XA 348/07

Państwo członkowskie: Węgry

Region: Cały kraj

Nazwa programu pomocy albo podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną:
Állami program keretében egyes állatbetegségek megelőzéséhez,
illetve leküzdéséhez kapcsolódóan igénybe vehető nemzeti
támogatások

Podstawa prawna:
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter …/2007. ( ) FVM
rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdé-
sével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének
rendjéről

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi:
Całkowita roczna kwota pomocy: 5 miliardów HUF

Maksymalna intensywność pomocy:
Kwota pomocy nie może przekraczać maksymalnej kwoty
kosztów kwalifikowalnych wskazanych na fakturze, wyłączając
VAT. Dekret ustanawia maksymalne koszty kwalifikowalne w
odniesieniu do każdej choroby zwierząt

Data realizacji: Grudzień 2007 r. Po przyjęciu pomocy przez
Komisję

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

Cel pomocy:
Cel pomocy: ścisła kontrola lub zwalczanie chorób zwierzęcych
wymienionych w załączniku do dekretu oraz zapobieganie
wymienionych chorobom zwierzęcym.

W odniesieniu do pomocy na monitorowanie chorób zwierzę-
cych oraz zapobieganie i zwalczanie zakażeń, stosuje się prze-
pisy art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. W przypadku
badań na TSE stosuje się przepisy związane z art. 16 ust. 1
lit. g).

W oparciu o faktury można ubiegać się o pomoc w odniesieniu
do kosztów weterynaryjnych związanych z badaniami chorób
zwierzęcych, kontrolami, wykonywaniem programów monitoro-
wania, leczeniem i szczepieniami

Sektor(-y) gospodarki: W odniesieniu do każdej choroby zwie-
rzęcej dekret określa zakres gatunków kwalifikujących się do
otrzymania pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
H-Kossuth tér 11.
Budapest

Adres internetowy:
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=851

19.4.2008C 99/8 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


