
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa
przyznanej na mocy rozporządzenia (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 101/10)

Numer XA: XA 333/07

Państwo członkowskie: Dania

Region: —

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Produktionsregnskaber. Støtte-
modtager er Det Danske Fjerkræråd

Podstawa prawna: Lov om administration af Det Europæiske
Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugs-
varer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af
28. april 2004

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
1 406 000 DKK

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji: 1 października 2007 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: 30 września 2008 r.

Cel pomocy:

Celem programu pomocy „Produktionsregnskaber for slagtekyl-
linge- og konsumægsproduktionen — effektivitetskontrol” jest
udostępnienie poszczególnym producentom wiarygodnych
informacji o zmianach zachodzących w sektorze w kontekście
szerszej sytuacji. W ten sposób zapewni się sektorowi aktualne
informacje o sytuacji produkcyjnej i gospodarczej w różnych
dziedzinach.

Beneficjentami końcowymi są rolnicy produkujący jajka i drób.
Program dotyczy wyłącznie małych i średnich przedsiębiorstw.

Program podlega przepisom art. 15 ust. 2 lit. c) i dotyczy
wydatków na usługi doradcze

Sektor(-y) gospodarki: Drobiarstwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Fjerkræafgiftsfonden
Axeltorv 3
DK-1609 København V

Strona internetowa: www.fa-fonden.dk

Inne informacje: —

Numer XA: XA 395/07

Państwo członkowskie: Cypr

Region: Pomoc jest przyznawana przez rząd centralny

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Δικαίωμα συμμετοχής στο σχέδιο
έχει ο επίσημα αναγνωρισμένος Κυπριακός Σύνδεσμος Εκτροφέων
Βοοειδών της φυλής Holstein-Friesian

Podstawa prawna:
α) Προϋπολογισμός 2007. Τμήμα Γεωργίας. Άρθρο

120229.04207 — Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις
με το τίτλο: Προώθηση δημιουργίας και λειτουργίας Συνδέσμων
Εκτροφέων Βοοειδών.

β) Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 64.742, ημερ.
12.12.2006 και Ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου για
την τροποποίηση της ενίσχυσης με ενημερωτικό σημείωμα το
οποίο κατατέθηκε στις 7.11.2007

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Roczny budżet w wysokości 42 105 EUR (24 000 CYP)

Maksymalna intensywność pomocy:
a) 3 000 CYP na pokrycie części wydatków administracyjnych

poniesionych przy tworzeniu i utrzymywaniu księgi hodow-
lanej zwierząt, których dotyczy pomoc;

b) 21 000 CYP na pokrycie do 70 % wydatków poniesionych
przez osoby trzecie lub na ich rzecz w związku z badaniami
mającymi na celu określenie jakości genetycznej lub wydaj-
ności zwierząt gospodarskich

Data realizacji: Grudzień 2007 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: 31 grudnia 2010 r.
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Cel pomocy:
Celem programu pomocy państwa jest udzielenie wsparcia
finansowego cypryjskiemu stowarzyszeniu hodowców bydła
rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, aby umożliwić mu wykonywanie
swoich zadań. Działaniami kwalifikującymi się do przyznania
pomocy państwa są:

a) pokrycie części wydatków administracyjnych poniesionych w
związku z założeniem i prowadzeniem księgi hodowlanej
bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej; oraz

b) pokrycie do 70 % kosztów realizacji programu na rzecz
genetycznego ulepszania i oceny zwierząt.

Plan opiera się na art. 16 lit. a) oraz b) („Wsparcie dla sektora
produkcji zwierzęcej”) rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Sektor(-y) gospodarki: Hodowla krów

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Τμήμα Γεωργίας, Υπουργείο Γεωργίας
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Λευκωσία, Κύπρος
Τel. 22 40 85 19, fax 22 78 14 25
e-mail: doagrg@da.moa.gov.cy

Adres internetowy: www.moa.gov.cy/da

Inne informacje: —
Christodoulos FOTIOU
Deputy Director
Department of Agriculture
Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment

Numer XA: XA 396/07

Państwo członkowskie: Cypr

Region: Pomoc jest przyznawana przez rząd centralny

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Οικονομική Ενίσχυση στους
Συνδέσμους Προστασίας Φυτών

Podstawa prawna: Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με ημερο-
μηνία 5.12.2007

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Roczny budżet w wysokości 100 000 CYP

Maksymalna intensywność pomocy: W przypadku stowarzy-
szeń ochrony oliwek pomoc może obejmować do 50 %
rynkowej wartości substancji fitofarmaceutycznych i innych
środków ochrony roślin, a w przypadku innych stowarzyszeń
ochrony roślin — do 30 % tej wartości. Pomoc w wysokości do
30 % wydatków wszystkich stowarzyszeń ochrony roślin ponie-
sionych na pokrycie kosztów siły roboczej, transportu i kontroli

Data realizacji: Grudzień 2007 r.

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

Cel pomocy:
Celem pomocy jest zapewnienie stowarzyszeniom ochrony
roślin wsparcia finansowego na rzecz działań związanych z
pozyskaniem odpowiednich usług i środków ochrony roślin na
potrzeby producentów będącym członkami tych stowarzyszeń.

Pomoc przyznawana jest na podstawie art. 10 rozporządzenia
wyłączającego (WE) nr 1857/2006 i dotyczy jedynie małych i
średnich przedsiębiorstw zgodnie z definicją zawartą w zale-
ceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r., które mogą
być osobami fizycznymi lub prawnymi zaangażowanymi w
produkcję pierwotną produktów rolnych (rolnicy).

Dotacja obejmuje:

a) opracowanie planu operacyjnego w zakresie zwalczania
szkodników i chorób;

b) dostarczanie środków fitofarmaceutycznych, biologicznych i
biotechnologicznych służących zwalczaniu szkodników i
chorób;

c) zakup sprzętu do zwalczania szkodników i chorób;

d) tworzenie stacji oprysku roślin

Sektor(-y) gospodarki: Produkcja roślinna
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος
Λεωφόρος Λουκή Ακρίτα
CY-1412 Λευκωσία

Adres internetowy: www.moa.gov.cy/da

Inne informacje: —
Christodoulos FOTIOU
Deputy Director
Department of Agriculture
Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment
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