
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 99/06)

Numer XA: XA 225/07

Państwo członkowskie: Republika Słowenii

Region: Območje občine Rogaška Slatina

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

Dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v občini Rogaška Slatina

Podstawa prawna: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohran-
janje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Rogaška Slatina

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

2007 r.: 26 940 EUR

2008 r.: 27 300 EUR

2009 r.: 28 700 EUR

2010 r.: 30 100 EUR

2011 r.: 31 600 EUR

2012 r.: 33 200 EUR

2013 r.: 34 800 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie produkcji pierw-
otnej:

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

— do 40 % kosztów kwalifikowalnych na pozostałych
obszarach,

— do 60 % kosztów kwalifikowanych na obszarach o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania i do 50 % kosztów
kwalifikowalnych na pozostałych obszarach, gdzie inwes-
tycje dokonywane są przez młodych rolników w okresie
do 5 lat od rozpoczęcia przez nich działalności.

Celem wsparcia są inwestycje służące odnowie obiektów w
gospodarstwach rolnych, inwestycje związane z zakupem
sprzętu używanego do produkcji rolnej oraz inwestycje w
uprawy długoletnie oraz służące poprawie użytków rolnych i
pastwisk.

2. Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków:

— do 100 % kosztów poniesionych na inwestycje służące
zachowaniu obiektów nieprodukcyjnych znajdujących się
w gospodarstwie (obiekty o znaczeniu archeologicznym i
historycznym),

— rekompensata w wysokości do 10 000 EUR rocznie za
pracę wykonaną przez rolnika związaną z inwestycjami
służącymi zachowaniu obiektów nieprodukcyjnych stano-
wiących dziedzictwo,

— do 75 % kosztów poniesionych na obszarach o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania — lub 60 % na
pozostałych obszarach — na inwestycje służące zacho-
waniu dziedzictwa kulturowego obiektów produkcyjnych
(budynków gospodarczych, młynów, tartaków itp.),

— istnieje możliwość przyznania dodatkowej pomocy w
wysokości do 100 % inwestycji w celu pokrycia dodatko-
wych kosztów poniesionych w wyniku zastosowania
materiałów tradycyjnych niezbędnych do zachowania
historycznych elementów budynków stanowiących dzie-
dzictwo.

3. Przemieszczenie budynków gospodarczych w interesie publicznym:

— do 100 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, jeśli
przemieszczenie polega tylko na rozbiórce, przemie-
szczeniu i ponownym wzniesieniu istniejących
budynków,

— jeżeli przeniesienie skutkuje korzystaniem przez rolnika z
bardziej nowoczesnych urządzeń, rolnik musi wnieść
wkład w wysokości co najmniej 60 % — lub 50 % na
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
— wzrostu wartości danych urządzeń po przeniesieniu.
Jeśli beneficjent jest młodym rolnikiem, wkład ten wynosi
odpowiednio co najmniej 55 % lub 45 %,

— jeżeli przemieszczenie skutkuje wzrostem zdolności
produkcyjnej, wkład beneficjenta wynosi co najmniej
60 % — lub 50 % na obszarach o niekorzystnych warun-
kach gospodarowania — wydatków związanych z
wymienionym wzrostem wartości. Jeżeli beneficjent jest
młodym rolnikiem, wkład ten wynosi odpowiednio co
najmniej 55 % lub 45 %.

4. Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych:

— wsparcie pokrywa różnicę między wysokością opłaty a
kwotą składki ubezpieczeniowej objętą współfinansowa-
niem z budżetu krajowego; wynosi ono do 50 %
kosztów kwalifikowanych składki ubezpieczeniowej z
tytułu ubezpieczenia upraw oraz ubezpieczenia zwierząt
gospodarskich od choroby.

5. Pomoc na scalanie gruntów:

— do 100 % kwalifikowanych kosztów administracyjnych i
kosztów związanych z postępowaniem prawnym.

6. Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym:

— do 50 % kwalifikowanych kosztów wykształcenia i
wyszkolenia rolników, usług doradczych dostarczonych
przez osoby trzecie, organizacji forów, konkursów,
wystaw, targów, publikacji i stron internetowych oraz
szerzenia wiedzy naukowej. Pomoc przyznawana jest w
postaci usług dotowanych i nie może obejmować bezpo-
średnich wypłat pieniężnych dla producentów
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Data realizacji: 2007 r. (lub dzień wejścia w życie przepisów)

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

Cel pomocy: Wsparcie MŚP

Odniesienie do artykułów rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006 oraz kosztów kwalifikowalnych:

Rozdział II projektu „Zasad przyznawania pomocy w odnie-
sieniu do zachowania i rozwoju rolnictwa oraz obszarów wiej-
skich w gminie Rogaška stalina” obejmuje środki stanowiące
pomoc państwa na mocy następujących artykułów rozporzą-
dzenia 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 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: Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków,

— artykuł 6: Przemieszczenie budynków gospodarczych w inte-
resie publicznym,

— artykuł 12: Opłata składek ubezpieczeniowych,

— artykuł 13: Pomoc na scalanie gruntów,

— artykuł 15: Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze
rolnym

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo: uprawa roślin i hodowla
zwierząt

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Občina Rogaška Slatina
Izletniška ulica 2
SLO-3250 Rogaška Slatina

Adres strony internetowej:

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?
urlid=200775&dhid=91328

Inne informacje:

Środek dotyczący płatności składek z tytułu ubezpieczenia
upraw i plonów obejmuje następujące niekorzystne zjawiska
klimatyczne, które mogą zostać uznane za klęski żywiołowe:
wiosenne przymrozki, gradobicie, uderzenie pioruna, pożar
spowodowany uderzeniem pioruna, huragany i powodzie.

Zasady określone przez gminę są zgodne z wymogami rozpo-
rządzenia (WE) nr 1857/2006 dotyczącymi środków, które mają
zostać przyjęte przez gminę, oraz z mającymi zastosowanie
przepisami ogólnymi (kroki poprzedzające przyznanie pomocy,
kumulacja, przejrzystość i monitorowanie pomocy)

Branko KIDRIČ
Burmistrz

Numer XA: XA 358/07

Państwo członkowskie: Republika Słowenii

Region: Območje občine Gorišnica

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

Podpore programom razvoja podeželja v občini Gorišnica
2007–2013

Podstawa prawna: Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči
za programe razvoja podeželja in kmetijstva v občini Gorišnica
(III. Poglavje)

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi:

2007 r.: 19 000 EUR

2008 r.: 20 000 EUR

2009 r.: 21 000 EUR

2010 r.: 22 000 EUR

2011 r.: 23 000 EUR

2012 r.: 24 000 EUR

2013 r.: 25 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

1. Inwestycje w gospodarstwa zajmujące się produkcją podstawową:

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

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. Opłaty 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.

3. Scalanie gruntów:

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

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

— do 100 % kosztów kwalifikowalnych, przy czym pomoc
jest przyznawana w postaci dotowanych usług i nie może
obejmować bezpośrednich wypłat pieniężnych dla produ-
centów.
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5. Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym:

— do 100 % kosztów ponoszonych na edukację i szkolenia
rolników, kosztów usług doradczych, organizacji forów,
konkursów, wystaw i targów, kosztów publikacji, kata-
logów, rozpowszechiania wiedzy naukowej oraz publi-
kacji takich stron internetowych. Pomoc jest przyzna-
wana w postaci dotowanych usług i nie może obejmować
bezpośrednich wypłat pieniężnych dla producentów

Data realizacji:

Listopad 2007 r. (pomoc nie zostanie przydzielona przed publi-
kacją zestawienia na stronie internetowej Komisji)

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 III „Zasad udzielania pomocy finansowej na rzecz
programów rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w gminie
Gorišnica” przewiduje środki stanowiące pomoc państwa
zgodnie z następującymi artykułami rozporządzenia (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 produkcją
rolną i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz.U. L
358 z 16.12.2006, str. 3):

— artykuł 4: Inwestycje w gospodarstwach rolnych,

— 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:

Občina Gorišnica
Gorišnica 83a
SLO-2272 Gorišnica

Adres internetowy:

http://ls.lex-localis.info/UradnoGlasiloObcin/VsebinaDokumenta.
aspx?SectionID=38c7f951-e09d-4ef5-b691-b3b76937f5cc

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)

Jožef KOKOT
Wójt Gmina Gorišnica

Numer XA: XA 359/07

Państwo członkowskie: Republika Słowenii

Region: Območje občine Gornji Grad

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

Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini
Gornji Grad za programsko obdobje 2007–2013

Podstawa prawna: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohran-
janje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Gornji Grad za
programsko obdobje 2007–2013 (II. Poglavje)

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

2007 r.: 42 000 EUR

2008 r.: 42 000 EUR

2009 r.: 42 000 EUR

2010 r.: 42 000 EUR

2011 r.: 42 000 EUR

2012 r.: 42 000 EUR

2013 r.: 42 000 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:

— w przypadku obiektów nieprodukcyjnych — do 100 %
faktycznych kosztów,
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— w przypadku środków produkcji należących do gospo-
darstwa — 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. Pomoc przeznaczona na scalanie gruntów:

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

4. Zapewnienie wsparcia technicznego:

— do 100 % kosztów ponoszonych na edukację, kosztów
usług doradczych, organizacji forów wymiany wiedzy,
konkursów, wystaw i targów. Pomoc musi być udzielana
w formie dotacji i nie może wiązać się z żadnymi bezpo-
średnimi wypłatami pieniędzy na rzecz producentów

Data realizacji:

Listopad 2007 r. (pomoc nie zostanie przydzielona przed publi-
kacją zestawienia na stronie internetowej Komisji)

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 udzielania pomocy na ochronę oraz rozwój
rolnictwa i obszarów wiejskich w gminie Gornji Grad w okresie
programowania przewiduje” 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):

— artykuł 4: Inwestycje w gospodarstwa rolne,

— artykuł 5: Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków,

— artykuł 13: Pomoc przeznaczona na scalanie gruntów,

— artykuł 15: Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze
rolnym

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Občina Gornji Grad

Attemsov trg 3
SLO-3342 Gornji Grad

Adres internetowy:

http://www.gornji-grad.si/dokumenti/pravilniki/PRAVILNIK_k-
metijstvo_GG-za_objavo_v_UG_ZSO.pdf

Inne informacje:

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)

Stanko OGRADI
Wójt

Numer XA: XA 361/07

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Sardegna

Nazwa programu pomocy:

Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i
danni alla produzione agricola). Contributo regionale a favore
dei Consorzi di difesa delle produzioni intensive per la stipula
delle assicurazioni contro i danni derivanti da epizoozie e fito-
patie

Podstawa prawna:

L.R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23.

Deliberazione della Giunta regionale n. 25/35 del 3 luglio 2007
recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti
per i danni alla produzione agricola) — Contributo regionale a
favore dei Consorzi di difesa delle produzioni intensive per la
stipula delle assicurazioni contro i danni derivanti da epizoozie
e fitopatie»

Planowane w ramach programu roczne wydatki:

Całkowity budżet przewidziany na 2007 r. wynosi
5 000 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

50 % faktycznie poniesionych kosztów składek ubezpieczenio-
wych w zakresie ubezpieczenia od chorób zwierząt i roślin.

100 % kosztów składek ubezpieczeniowych płaconych przez
rolników na wywóz i usunięcie padłych zwierząt.

W obu przypadkach maksymalna wysokość wkładu uwzględniać
będzie ewentualne zwroty kosztów przyznane przez państwo
na te same cele

Data realizacji:

Dotyczy polis ubezpieczeniowych zawieranych od roku 2007

Czas trwania programu:

Grudnia 2013 r.
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Cel pomocy:

Pomoc, która stanowi wkład do wydatków dotyczących opła-
cenia składek ubezpieczeniowych, ma na celu zachęcanie
rolników do ubezpieczania produkcji rolnej od ryzyka związa-
nego z chorobami zwierząt i roślin. Pomoc udzielana jest stowa-
rzyszeniom zajmującym się ochroną produkcji intensywnej,
mającym siedzibę i działającym na Sardynii, z uwagi na to, że
negocjują one z firmami ubezpieczeniowymi na rzecz swoich
członków-rolników w celu uzyskania bardziej korzystnych
warunków.

Pomoc, dotycząca opłacenia składek ubezpieczeniowych z tytułu
ryzyka związanego z chorobami zwierząt lub roślin lub epide-
miami szkodników, stosowana jest zgodnie z art. 12 ust. 2
lit. b) ppkt (ii) rozporządzenia.

Pomoc, dotycząca pokrycia kosztów składek ubezpieczeniowych
płaconych przez rolników na wywóz i usunięcie padłych zwie-
rząt, stosowana jest zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. d) rozporzą-
dzenia

Sektor gospodarki:

Produkcja zwierzęca w przypadku chorób zwierząt.

Produkcja roślinna w przypadku chorób roślin

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato dell'agri-
coltura e riforma agro-pastorale
Via Pessagno, 4
I-09125 Cagliari

Strona internetowa:

Tekst decyzji nr 25/35 z dnia 3 lipca 2007 r. (deliberazione
n. 25/35 del 3 luglio 2007) można znaleźć pod adresem:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/
1_72_20070703170025.pdf

Tekst załącznika można znaleźć pod adresem:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/
1_72_20070710101125.pdf

Inne informacje:

Stowarzyszenia zajmujące się ochroną produkcji intensywnej są
osobami prawnymi prawa prywatnego, tworzonymi na
podstawie art. 14 i następnych ustawy nr 364 z dnia 25 maja
1970 r., które zostały upoważnione do wykonywania działal-
ności przewidzianych w tej ustawie. Działalności te obejmują
zapewnienie członkom organizacyjnej pomocy technicznej,
mającej na celu poprawę i ochronę produkcji rolnej, aktywne
wsparcie udzielane przez stowarzyszenia w drodze wzajemnych
inicjatyw oraz zawieranie, na rzecz własnych członków, polis
ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia produkcji z autory-
zowanymi firmami; stowarzyszenia negocjują z firmami ubez-
pieczeniowymi w celu uzyskania bardziej korzystnych
warunków dla rolników

Stefania MANCA
Dyrektor Departamentu Produkcji

Numer XA: XA 362/07

Państwo członkowskie: Republika Słowenii

Region: Savinjska regija

Občina: Podčetrtek

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

Programi razvoja podeželja v občini Podčetrtek 2007–2013

Podstawa prawna:

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči v občini Podčetrtek

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

2007 r.: 20 030 EUR

2008 r.: 20 100 EUR

2009 r.: 20 200 EUR

2010 r.: 20 200 EUR

2011 r.: 20 200 EUR

2012 r.: 20 200 EUR

2013 r.: 20 200 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych zajmujących się produkcją
podstawową:

— do 40 % kwalifikujących się wydatków.

Celem pomocy są inwestycje w przywracanie charakteru
obiektów gospodarskich, zakup sprzętu do produkcji rolnej,
inwestycje w stałe uprawy, poprawę jakości gruntów i zarzą-
dzanie prywatnymi drogami dojazdowymi do gospodarstwa.

2. Zachowanie tradycyjnych budynków:

— do 60 % kosztów rzeczywistych inwestycji w historyczne
obiekty nieprodukcyjne i w obiekty produkcyjne, o ile
inwestycja nie prowadzi do zwiększenia zdolności
produkcyjnych gospodarstwa.

3. Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych:

— różnica między kwotą współfinansowania składek ubez-
pieczeniowych z budżetu krajowego i kwotą wynoszącą
do 50 % kosztów kwalifikowalnych składek ubezpiecze-
niowych z tytułu ubezpieczenia zbiorów i plonów oraz
ubezpieczenia zwierząt hodowlanych na wypadek
choroby.

4. Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym:

— do 50 % kosztów ponoszonych na edukację i szkolenia
rolników, kosztów usług doradczych, organizacji forów,
konkursów, wystaw i targów, kosztów publikacji, kata-
logów, stron internetowych i rozpowszechniania wiedzy
naukowej. Pomoc należy przyznać w formie rzeczowej
za pośrednictwem usług dotowanych i nie może ona
obejmować bezpośrednich wypłat pieniężnych dla produ-
centów
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Data realizacji:
Listopad 2007 r. (pomoc nie zostanie przydzielona przed publi-
kacją zestawienia na stronie internetowej Komisji)

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 III „Zasad udzielania pomocy państwa w gminie
Podčetrtek” przewiduje 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):

— artykuł 4: Inwestycje w gospodarstwa rolne,

— artykuł 5: Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków,

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

— artykuł 15: Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze
rolnym

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Občina Podčetrtek
Trška cesta 59
SLO-3254 Podčetrtek

Adres internetowy:
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?
urlid=200797&dhid=92169

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)

Peter MISJA
Wójt
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