
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 99/05)

Numer XA: XA 351/07

Państwo członkowskie: Republika Słowenii

Region: Območje občine Ivančna Gorica

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Sofinanciranje programov za
ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v občini Ivančna
Gorica 2007–2013

Podstawa prawna: Pravilnik o sofinanciranju programov za
ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v občini Ivančna
Gorica

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
2007 r.: 172 760 EUR

2008 r.: 176 000 EUR

2009 r.: 178 000 EUR

2010 r.: 182 000 EUR

2011 r.: 186 000 EUR

2012 r.: 192 000 EUR

2013 r.: 198 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

1. Inwestycje w gospodarstwa zajmujące się produkcją podstawową:

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

— do 40 % kosztów kwalifikowanych na pozostałych obsza-
rach.

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

2. Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków:

— w przypadku obiektów nieprodukcyjnych — do 100 %
faktycznych kosztów,

— w przypadku środków produkcji należących do gospo-
darstwa, do 60 % faktycznych kosztów lub do 75 % na
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania,
pod warunkiem, że inwestycja ta nie powoduje wzrostu
zdolności produkcyjnych gospodarstwa,

— istnieje możliwość przyznania dodatkowej pomocy o
stawce w wysokości do 100 % w celu pokrycia dodatko-
wych kosztów poniesionych w wyniku zastosowania
materiałów tradycyjnych niezbędnych do zachowania
obiektów dziedzictwa kulturalnego.

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 przeniesienia następuje zwiększenie zdol-
ności produkcyjnych, rolnik musi wnieść wkład własny w
wysokości 60 % kosztów związanych ze zwiększeniem
zdolności produkcyjnych (50 % na obszarach o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania). W przypadku
młodych rolników wkład własny wynosi 45 % na obsza-
rach o niekorzystnych warunkach gospodarowania i 55 %
na pozostałych obszarach.

4. Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych:

— pomoc gminy jest równa różnicy między kwotą współfi-
nansowania składek ubezpieczeniowych z budżetu
państwa a kwotą odpowiadającą 50 % kwalifikowanych
kosztów składek z tytułu ubezpieczenia upraw i plonów
od niekorzystnych zjawisk klimatycznych porównywal-
nych do klęsk żywiołowych oraz ubezpieczenia zwierząt
gospodarskich od choroby.

5. Pomoc na scalanie gruntów:

— maksymalnie 100 % kosztów postępowań prawnych i
administracyjnych.

6. Pomoc na wsparcie produkcji produktów rolnych wysokiej jakości:

— udzielana w formie subsydiowanych usług, do 100 %
faktycznych kosztów.

7. Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym:

— przyznawana jest pomoc do 100 % kosztów kształcenia i
szkolenia rolników oraz usług doradczych świadczonych
przez osoby trzecie, a także kosztów organizacji forów,
konkursów, wystaw i targów oraz kosztów publikacji i
stron internetowych. Pomoc jest przyznawana w postaci
dotowanych usług i nie obejmuje bezpośrednich wypłat
pieniężnych dla producentów

Data realizacji: Listopad 2007 r.

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

Cel pomocy: Pomoc dla MŚP
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Odesłania do artykułów rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006 oraz koszty kwalifikowane: Rozdział II
projektu „Zasad współfinansowania programów pomocy na
rzecz ochrony, promocji i rozwoju obszarów wiejskich w
gminie Ivančna Gorica” (Pravilnik o sofinanciranju programov za
ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v občini Ivančna Gorica)
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 ustanawiającego Wspólnotę Europejską
w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przed-
siębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem
produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE)
nr 70/2001(WE) (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 na scalanie gruntów,

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

— artykuł 15: Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze
rolnym

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Občina Ivančna Gorica
Sokolska 8
SLO-1295 Ivančna Gorica

Adres internetowy:
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200774&dhid=91290

Inne informacje:
Pomoc związana z płatnością składek z tytułu ubezpieczenia
upraw i plonów obejmuje następujące niekorzystne zjawiska
klimatyczne porównywalne do klęsk żywiołowych: 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)

Burmistrz
Jernej LAMPRET

Numer XA: XA 353/07

Państwo członkowskie: Republika Słowenii

Region: Občina Ribnica na Pohorju

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Dodeljevanje državnih pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ribnica na
Pohorju

Podstawa prawna: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohran-
janje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ribnica na
Pohorju za programsko obdobje 2007–2013

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
2007 r.: 3 100,00 EUR

2008 r.: 10 000,00 EUR

2009 r.: 10 210,00 EUR

2010 r.: 10 424,41 EUR

2011 r.: 10 643,33 EUR

2012 r.: 10 866,84 EUR

2013 r.: 11 095,05 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

1. Inwestycje w gospodarstwa zajmujące się produkcją podstawową:

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

— do 40 % kosztów kwalifikowanych na pozostałych obsza-
rach,

— maksymalnie 60 % kosztów kwalifikowanych na obsza-
rach o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz
maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowanych na innych
obszarach, w przypadku inwestycji dokonywanych przez
młodych rolników w okresie do pięciu lat od rozpoczęcia
działalności.

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

2. Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków:

— w przypadku obiektów nieprodukcyjnych — do 100 %
faktycznych kosztów,

— w przypadków środków produkcji należących do gospo-
darstwa, do 60 % faktycznych kosztów lub do 75 % na
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania,
pod warunkiem, że inwestycja ta nie powoduje wzrostu
zdolności produkcyjnych gospodarstwa,

— istnieje możliwość przyznania dodatkowej pomocy o
stawce w wysokości do 100 % w celu pokrycia dodatko-
wych kosztów poniesionych w wyniku zastosowania
materiałów tradycyjnych niezbędnych do zachowania
obiektów dziedzictwa kulturalnego.

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,
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— jeżeli w wyniku przeniesienia następuje zwiększenie zdol-
ności produkcyjnych, rolnik musi wnieść wkład własny w
wysokości 60 % kosztów związanych ze zwiększeniem
zdolności produkcyjnych (50 % na obszarach o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania). W przypadku
młodych rolników wkład własny wynosi 45 % na obsza-
rach o niekorzystnych warunkach gospodarowania i 55 %
na pozostałych obszarach.

4. Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych:

— pomoc gminy jest równa różnicy między kwotą współfi-
nansowania składek ubezpieczeniowych z budżetu
państwa a kwotą odpowiadającą 50 % kwalifikowanych
kosztów składek z tytułu ubezpieczenia upraw i plonów
od niekorzystnych zjawisk klimatycznych porównywal-
nych do klęsk żywiołowych oraz ubezpieczenia zwierząt
gospodarskich od choroby.

5. Pomoc na scalanie gruntów:

— maksymalnie 100 % kosztów postępowań prawnych i
administracyjnych.

6. Pomoc na wsparcie produkcji produktów rolnych wysokiej jakości:

— 100 % faktycznych kosztów; pomoc jest przyznawana w
postaci dotowanych usług i nie obejmuje bezpośrednich
wypłat pieniężnych dla producentów.

7. Pomoc na zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym:

— przyznawana jest pomoc do 100 % kosztów kształcenia i
szkolenia rolników oraz usług doradczych świadczonych
przez osoby trzecie, a także kosztów organizacji forów,
konkursów, wystaw i targów oraz kosztów publikacji,
katalogów, stron internetowych oraz usług zastępczych.
Pomoc jest przyznawana w postaci dotowanych usług i
nie obejmuje bezpośrednich wypłat pieniężnych dla
producentów

Data realizacji: Listopad 2007 r. (pomoc zostanie przyznana
dopiero po opublikowaniu zestawienia na stronie internetowej
Komisji Europejskiej)

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

Cel pomocy: Wspieranie MŚP

Odesłania do artykułów rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006 oraz koszty kwalifikowane: Rozdział II
projektu „Zasad przyznawania pomocy państwa na rzecz
ochrony i rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w gminie
Ribnica na Pohorju w okresie programowania 2007–2013”
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 ustanawiającego Wspólnotę Europejską
w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przed-
siębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem
produktów rolnych oraz zmieniającego 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 na scalanie gruntów,

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

— artykuł 15: Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze
rolnym

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Občina Ribnica na Pohorju
Ribnica na Pohorju 1
SLO-2364 Ribnica na Pohorju

Adres internetowy:
http://www.izit.si/muv/index.php?action=showIzdaja&yea-
r=2007&izdajaID=422

Št. predpisa: 477, stran 929

Inne informacje:
Pomoc związana z płatnością składek z tytułu ubezpieczenia
upraw i plonów obejmuje następujące niekorzystne zjawiska
klimatyczne porównywalne do klęsk żywiołowych: 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).

Marija SGERM
Burmistrz gminy Ribnica na Pohorju

Numer XA: XA 354/07

Państwo członkowskie: Republika Słowenii

Region: Območje občine Muta

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v občini Muta za programsko obdobje
2007–2013

Podstawa prawna: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohran-
janje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Muta za
programsko obdobje 2007–2013

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
2007 r.: 19 110,50 EUR

2008 r.: 19 683,82 EUR

2009 r.: 20 077,50 EUR

2010 r.: 20 479,05 EUR

2011 r.: 20 888,64 EUR

2012 r.: 21 306,24 EUR

2013 r.: 21 732,55 EUR
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Maksymalna intensywność pomocy:

1. Inwestycje w gospodarstwa zajmujące się produkcją podstawową:

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

— do 40 % kosztów kwalifikowanych na pozostałych obsza-
rach,

— do 60 % kwalifikowanych kosztów na obszarach o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania i do 50 % kwalifi-
kowanych kosztów na pozostałych obszarach, jeżeli
inwestycja dotyczy młodych rolników i jest dokonywana
przed upływem 5 lat od założenia gospodarstwa.

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

2. Pomoc na zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków:

— w przypadku obiektów nieprodukcyjnych — do 100 %
faktycznych kosztów,

— w przypadku środków produkcji należących do gospo-
darstwa, do 60 % faktycznych kosztów lub do 75 % na
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania,
pod warunkiem, że inwestycja ta nie powoduje wzrostu
zdolności produkcyjnych gospodarstwa,

— istnieje możliwość przyznania dodatkowej pomocy o
stawce w wysokości do 100 % w celu pokrycia dodatko-
wych kosztów poniesionych w wyniku zastosowania
materiałów tradycyjnych niezbędnych do zachowania
obiektów dziedzictwa kulturalnego.

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 przeniesienia następuje zwiększenie zdol-
ności produkcyjnych, rolnik musi wnieść wkład własny w
wysokości 60 % kosztów związanych ze zwiększeniem
zdolności produkcyjnych (50 % na obszarach o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania). W przypadku
młodych rolników wkład własny wynosi 45 % na obsza-
rach o niekorzystnych warunkach gospodarowania i 55 %
na pozostałych obszarach.

4. Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych:

— pomoc gminy jest równa różnicy między kwotą współfi-
nansowania składek ubezpieczeniowych z budżetu
państwa a kwotą odpowiadającą 50 % kwalifikowanych
kosztów składek z tytułu ubezpieczenia upraw i plonów
od niekorzystnych zjawisk klimatycznych porównywal-
nych do klęsk żywiołowych oraz ubezpieczenia zwierząt
gospodarskich od choroby.

5. Pomoc na scalanie gruntów:

— maksymalnie 100 % kosztów postępowań prawnych i
administracyjnych.

6. Pomoc na wsparcie produkcji produktów rolnych wysokiej jakości:

— 100 % kosztów; pomoc jest przyznawana w postaci
dotowanych usług i nie obejmuje bezpośrednich wypłat
pieniężnych dla producentów.

7. Pomoc na zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym:

— przyznawana jest pomoc do 100 % kosztów kształcenia i
szkolenia rolników oraz usług doradczych świadczonych
przez osoby trzecie, a także kosztów organizacji forów,
konkursów, wystaw i targów oraz kosztów publikacji,
katalogów, stron internetowych i usług zastępczych.
Pomoc jest przyznawana w postaci dotowanych usług i
nie obejmuje bezpośrednich wypłat pieniężnych dla
producentów

Data realizacji: Listopad 2007 r. (pomoc zostanie przyznana
dopiero po opublikowaniu zestawienia na stronie internetowej
Komisji Europejskiej)

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

Cel pomocy: Wspieranie MŚP

Odesłania do artykułów rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006 oraz koszty kwalifikowane: Rozdział II
projektu „Zasad przyznawania pomocy państwa na rzecz
ochrony i rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w gminie
Muta w okresie programowania 2007–2013” 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 wytwarzaniem produktów rolnych oraz
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz.U. L 358 z
16.12.2006, str. 3):

— artykuł 4: Inwestycje w gospodarstwach rolnych,

— artykuł 5: Pomoc na 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 na scalanie gruntów,

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

— artykuł 15: Pomoc na zapewnienie wsparcia technicznego w
sektorze rolnym

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Občina Muta
Glavni trg 17
SLO-2366 Muta

Adres internetowy:
http://www.izit.si/muv/index.php?action=showIzdaja&yea-
r=2007&izdajaID=422
Številka predpisa: 465, stran 891
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Inne informacje:
Pomoc związana z płatnością składek z tytułu ubezpieczenia
upraw i plonów obejmuje następujące niekorzystne zjawiska
klimatyczne porównywalne do klęsk żywiołowych: 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).

Burmistrz
Boris KRALJ

Numer XA: XA 355/07

Państwo członkowskie: Republika Słowenii

Region: Območje občine Cerknica

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Podpore za ohranjanje in spodbu-
janje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Cerknica

Podstawa prawna: Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Cerknica (III. Poglavje)

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
2007 r.: 41 729 EUR

2008 r.: 41 729 EUR

2009 r.: 41 729 EUR

2010 r.: 41 729 EUR

2011 r.: 43 000 EUR

2012 r.: 45 000 EUR

2013 r.: 45 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

1. Inwestycje w gospodarstwa zajmujące się produkcją podstawową:

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

— do 40 % kosztów kwalifikowanych na pozostałych obsza-
rach.

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

2. Pomoc na zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków:

— w przypadku obiektów nieprodukcyjnych — do 100 %
faktycznych kosztów,

— w przypadku środków produkcji należących do gospo-
darstwa, do 60 % faktycznych kosztów lub do 75 % na
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania,
pod warunkiem, że inwestycja ta nie powoduje wzrostu
zdolności produkcyjnych gospodarstwa,

— istnieje możliwość przyznania dodatkowej pomocy o
stawce w wysokości do 100 % w celu pokrycia dodatko-
wych kosztów poniesionych w wyniku zastosowania
materiałów tradycyjnych niezbędnych do zachowania
obiektów dziedzictwa kulturalnego.

3. Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych:

— pomoc gminy jest równa różnicy między kwotą współfi-
nansowania składek ubezpieczeniowych z budżetu
państwa a kwotą odpowiadającą 50 % kwalifikowanych
kosztów składek z tytułu ubezpieczenia upraw i plonów
od niekorzystnych zjawisk klimatycznych porównywal-
nych do klęsk żywiołowych oraz ubezpieczenia zwierząt
gospodarskich od choroby.

4. Pomoc na scalanie gruntów:

— maksymalnie 100 % kosztów postępowań prawnych i
administracyjnych.

5. Pomoc na wsparcie produkcji produktów rolnych wysokiej jakości:

— do 100 % poniesionych kosztów; Pomoc jest przyzna-
wana w postaci dotowanych usług i nie obejmuje bezpo-
średnich wypłat pieniężnych dla producentów.

6. Pomoc na zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym:

— przyznawana jest pomoc do 100 % kosztów kształcenia i
szkolenia rolników oraz usług doradczych świadczonych
przez osoby trzecie, a także kosztów organizacji forów,
konkursów, wystaw i targów oraz kosztów publikacji,
katalogów, stron internetowych. Pomoc jest przyznawana
w postaci dotowanych usług i nie obejmuje bezpośred-
nich wypłat pieniężnych dla producentów

Data realizacji: Listopad 2007 r. (pomoc zostanie przyznana
dopiero po opublikowaniu zestawienia na stronie internetowej
Komisji Europejskiej)

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

Cel pomocy: Wspieranie MŚP

Odesłania do artykułów rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006 oraz koszty kwalifikowane: Rozdział II
projektu „Zasad przyznawania pomocy państwa na rzecz
ochrony i rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w gminie
Cerknica w okresie programowania 2007–2013” 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 Trak-
tatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do
pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowa-
dzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów
rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001
(Dz.U. L 358 z 16.12.2006, str. 3):

— artykuł 4: Inwestycje w gospodarstwach rolnych,

— artykuł 5: Pomoc na zachowanie tradycyjnych krajobrazów i
budynków,

— artykuł 12: Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczenio-
wych,
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— artykuł 13: Pomoc na scalanie gruntów,

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

— artykuł 15: Pomoc na zapewnienie wsparcia technicznego w
sektorze rolnym

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Občina Cerknica
Cesta 4. maja 53
SLO-1380 Cerknica

Adres internetowy:

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200798&dhid=92213

Inne informacje:

Pomoc związana z płatnością składek z tytułu ubezpieczenia
upraw i plonów obejmuje następujące niekorzystne zjawiska
klimatyczne porównywalne do klęsk żywiołowych: 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).

Burmistrz
Miroslav LEVAR

Numer XA: XA 357/07

Państwo członkowskie: Republika Słowenii

Region: Območje občine Poljčane

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja v občini Poljčane

Podstawa prawna: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči,
pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Poljčane

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi:
2007 r.: 15 100,00 EUR

2008 r.: 15 100,00 EUR

2009 r.: 15 100,00 EUR

2010 r.: 15 100,00 EUR

2011 r.: 15 100,00 EUR

2012 r.: 15 100,00 EUR

2013 r.: 15 100,00 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

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

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

— do 40 % kwalifikowalnych kosztów na pozostałych
obszarach,

— do 60 % kwalifikowalnych kosztów na obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania i do 50 %
kwalifikowalnych kosztów na pozostałych obszarach,
jeżeli inwestycja dotyczy młodych rolników i jest dokony-
wana przed upływem 5 lat od założenia gospodarstwa.

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 krajobrazów i budynków:

— do 100 % kosztów rzeczywistych w przypadku obiektów
nieprodukcyjnych i do 60 % (75 % na obszarach o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania) w przypadku
obiektów produkcyjnych, pod warunkiem, że inwestycja
nie prowadzi do zwiększenia zdolności produkcyjnych,

— 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 obiektów stanowiących dziedzictwo
kulturalne.

3. Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych:

— kwota wsparcia udzielanego przez gminę w wysokości
różnicy między kwotą współfinansowania składek ubez-
pieczeniowych z budżetu krajowego i kwotą wynoszącą
do 50 % kosztów kwalifikowalnych składek ubezpiecze-
niowych z tytułu ubezpieczenia zbiorów i produktów
oraz ubezpieczenia zwierząt hodowlanych na wypadek
choroby.

4. Pomoc przeznaczona na scalanie gruntów:

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

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

— do 100 % poniesionych kosztów, przy czym pomoc jest
przyznawana w postaci dotowanych usług i nie może
obejmować bezpośrednich wypłat pieniężnych dla produ-
centów.

6. Zapewnienie wsparcia technicznego:

— do 100 % kosztów kształcenia i szkolenia rolników, usług
konsultacyjnych oraz organizacji forów, konkursów,
wystaw i targów, a także kosztów publikacji, katalogów,
stron internetowych i usług zastępstwa. Pomoc należy
przyznać w formie rzeczowej za pośrednictwem usług
dotowanych i nie może ona obejmować bezpośrednich
wypłat pieniężnych dla producentów

Data realizacji: Listopad 2007 r. (pomoc nie zostanie przydzie-
lona przed publikacją zestawienia na stronie internetowej
Komisji)

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: 31 grudnia 2013 r.
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Cel pomocy: Zasady przyznawania pomocy państwa, pomocy
de minimis i innych środków pomocowych na rzecz programów
rozwoju obszarów wiejskich w gminie Poljčane przewidują
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 Trak-
tatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do
pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowa-
dzących działalność związaną z produkcją rolna i zmieniającym
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 wsparcie produkcji produktów
rolnych wysokiej jakości,

— artykuł 15: Zapewnienie wsparcia technicznego

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Občina Poljčane
Bistriška cest 65
SLO-2319 Poljčane

Adres internetowy:
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2007100&dhid=92355

Inne informacje:
Środek dotyczący płatności składek z tytułu ubezpieczenia
upraw i plonów obejmuje następujące niekorzystne zjawiska
klimatyczne porównywalne do klęsk żywiołowych: 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).

Wójt
Stanislav KOVAČIČ
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