
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 rozporządzenie (WE) nr 70/2001

(2008/C 104/07)

Numer XA: XA 310/07

Państwo członkowskie: Republika Słowenii

Region: Območje občine Cerkno

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

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

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi:
2007 r.: 8 000 EUR

2008 r.: 30 000 EUR

2009 r.: 40 000 EUR

2010 r.: 40 000 EUR

2011 r.: 45 000 EUR

2012 r.: 45 000 EUR

2013 r.: 50 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

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

— do 40 % kosztów kwalifikowalnych, a na obszarach o
mniej korzystnych warunkach gospodarowania do 50 %;
wsparcie przyznaje się na zakup sprzętu i maszyn, skład-
ników majątku przeznaczonych do pierwotnej produkcji
rolnej, na inwestycje w użytki rolne oraz zarządzanie
pastwiskami oraz tworzenie prywatnych dróg dojazdo-
wych do gospodarstw.

2. Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków:

— do 100 % kosztów poniesionych w związku z inwesty-
cjami mającymi na celu zachowanie nieprodukcyjnych
obiektów dziedzictwa kulturowego (takich jak obiekty
archeologiczne lub historyczne),

— do 60 % kosztów poniesionych lub do 75 % kosztów —

na obszarach o mniej korzystnych warunkach gospoda-
rowania, w odniesieniu do inwestycji służących zacho-
waniu produkcyjnych składników majątku gospodarstw,

pod warunkiem, że inwestycje te nie pociągają za sobą
zwiększenia zdolności produkcyjnej gospodarstwa,

— do 100 % w celu pokrycia dodatkowych kosztów ponie-
sionych w wyniku zastosowania materiałów tradycyjnych.

3. Przeniesienie budynków gospodarstw rolnych podejmowane w inte-
resie publicznym:

— do 100 % poniesionych kosztów, pod warunkiem że
przeniesienie nie wiąże się z modernizacją ani nie
pociąga za sobą zwiększenia zdolności produkcyjnej,

— wsparcie z budżetu gminy wynosi do 40 % poniesionych
kosztów lub 50 % — w przypadku obszarów o mniej
korzystnych warunkach gospodarowania, jeżeli przenie-
sienie skutkuje wyposażeniem rolnika w bardziej nowo-
czesne obiekty lub podniesieniem zdolności produkcyjnej
gospodarstwa.

4. Środek dotyczący opłaty składek z tytułu ubezpieczenia:

— kwota dofinansowania z budżetu gminy pokrywa różnicę
między kwotą dofinansowania składek ubezpieczenio-
wych z budżetu państwa a kwotą składki i wynosi do
50 % kosztów kwalifikowalnych z tytułu ubezpieczenia
upraw, plonów oraz zwierząt gospodarskich od choroby.

5. Pomoc na scalanie gruntów:

— do 100 % kosztów poniesionych na postępowanie
prawne i administracyjne.

6. Wsparcie produkcji produktów rolnych wysokiej jakości:

— dotowane usługi w wysokości do 100 % kosztów kwalifi-
kowanych. Pomoc musi zostać przyznana w formie dofi-
nansowania usług i nie może obejmować bezpośrednich
wypłat dla producentów.

7. Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym:

— do 100 % kosztów wykształcenia i wyszkolenia rolników
i robotników rolnych, usług doradczych, organizacji
forów, konkursów, wystaw, targów oraz uczestnictwa w
nich, oraz kosztów usług mających na celu zastąpienie
rolnika. Pomoc musi zostać przyznana w formie dofinan-
sowania usług i nie może obejmować bezpośrednich
wypłat dla producentów
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Data realizacji: Październik 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: Wsparcie MŚP

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

Projekt „Zasad przyznawania pomocy państwa na ochronę i
rozwój rolnictwa, leśnictwa i obszarów wiejskich w gminie
Cerkno” 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 w zakresie
produkcji pierwotnej,

— artykuł 5: Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków,

— artykuł 6: Przeniesienie budynków gospodarstw rolnych
podejmowane w interesie publicznym,

— artykuł 12: Środek dotyczący opłaty składek z tytułu ubez-
pieczenia,

— artykuł 13: Pomoc na scalanie gruntów,

— artykuł 14: 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 Cerkno
Bevkova 9
SLO-5285 Cerkno

Adres strony internetowej:

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200790&dhid=91755

Inne informacje:

Środek dotyczący opłaty składek z tytułu ubezpieczenia upraw i
plonów obejmuje następujące niekorzystne zjawiska klima-
tyczne, które mogą zostać porównane 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, które mają zostać przy-
jęte przez gminę oraz mające zastosowanie przepisy ogólne
(kroki poprzedzające przyznanie pomocy, kumulacja, przejrzys-
tość i monitorowanie pomocy)

Jurij KAVČIČ
Burmistrz

Numer XA: XA 311/07

Państwo członkowskie: Republika Słowenii

Region: Območje občine Dobrepolje

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Sofinanciranje programov za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Dobre-
polje

Podstawa prawna: Pravilnik o sofinanciranju programov za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Dobre-
polje

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi:
2007 r.: 149 000 EUR
2008 r.: 116 000 EUR
2009 r.: 70 000 EUR
2010 r.: 71 000 EUR
2011 r.: 72 000 EUR
2012 r.: 73 000 EUR
2013 r.: 74 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

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

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

— do 40 % kosztów kwalifikowalnych na pozostałych
obszarach.

Wsparcie przyznaje się na inwestycje służące modernizacji
gospodarstw rolnych (przywrócenie elementów wyposażenia
gospodarstw oraz zakup sprzętu rolniczego), zarządzaniu
użytkami rolnymi oraz zarządzaniu pastwiskami.

2. Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków:

— do 100 % poniesionych kosztów w przypadku inwestycji
nieprodukcyjnych,

— do 60 % poniesionych kosztów w odniesieniu do inwes-
tycji w produkcyjne składniki majątku gospodarstw lub
do 75 % na obszarach o mniej korzystnych warunkach
gospodarowania,

— istnieje możliwość przyznania dodatkowej pomocy w
wysokości do 100 % wartości inwestycji w celu pokrycia
dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku zastoso-
wania materiałów tradycyjnych niezbędnych do zacho-
wania obiektów dziedzictwa kulturowego.

3. Przeniesienie budynków gospodarstw rolnych podejmowane w inte-
resie publicznym:

— w przypadku, gdy przeniesienie budynków polega tylko
na rozbiórce, przeniesieniu i ponownym wzniesieniu
istniejących obiektów — do 100 % poniesionych
kosztów,

— jeśli przeniesienie skutkuje skorzystaniem przez rolnika z
bardziej nowoczesnych obiektów, rolnik musi wnieść
wkład w wysokości co najmniej 60 %, lub 50 % na
obszarach o mniej korzystnych warunkach gospodaro-
wania, wzrostu wartości odnośnych obiektów po prze-
niesieniu; jeżeli beneficjentem jest młody rolnik, ten
wkład wynosi odpowiednio co najmniej 55 % lub 45 %,
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— jeśli przeniesienie skutkuje podniesieniem zdolności
produkcyjnej, rolnik musi wnieść wkład w wysokości co
najmniej 60 %, lub 50 % na obszarach o mniej korzyst-
nych warunkach gospodarowania, wydatków, dzięki
którym nastąpił wymieniony wzrost zdolności produk-
cyjnej. Jeżeli beneficjentem jest młody rolnik, ten wkład
wynosi odpowiednio co najmniej 55 % lub 45 %.

4. Środek dotyczący opłaty składek z tytułu ubezpieczenia:

— kwota dofinansowania z budżetu gminy pokrywa różnicę
między kwotą dofinansowania składek ubezpieczenio-
wych z budżetu państwa a kwotą składki i wynosi do
50 % kosztów kwalifikowalnych z tytułu ubezpieczenia
upraw, plonów oraz zwierząt gospodarskich od choroby.

5. Pomoc na scalanie gruntów:

— do 100 % kosztów poniesionych na postępowanie
prawne i administracyjne.

6. Wsparcie produkcji produktów rolnych wysokiej jakości:

— do 100 % poniesionych kosztów; pomoc może zostać
przyznana w formie dofinansowania usług i nie może
obejmować bezpośrednich wypłat dla producentów.

7. Zapewnienie wsparcia technicznego:

— do 100 % kosztów wykształcenia i wyszkolenia rolników,
usług polegających na zastępowaniu rolników, usług
doradczych, organizacji forów, konkursów, wystaw,
targów, publikacji, katalogów i stron internetowych.
Pomoc może zostać przyznana w formie dofinansowania
usług i nie może obejmować bezpośrednich wypłat dla
producentów

Data realizacji: Październik 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: Wsparcie MŚP

Odniesienie do artykułów rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006 oraz kosztów kwalifikowalnych:
Projekt Zasady współfinansowania programów ochrony i
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w gminie Dobrepolje
obejmuje środki stanowiące pomoc państwa na mocy następują-
cych 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 śred-
nich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z
wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozpo-
rządzenie (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 gospodarstw rolnych
podejmowane w interesie publicznym,

— artykuł 12: Środek dotyczący opłaty składek z tytułu ubez-
pieczenia,

— artykuł 13: Pomoc na scalanie gruntów,

— artykuł 14: Wsparcie produkcji produktów rolnych wysokiej
jakości,

— artykuł 15: Zapewnienie wsparcia technicznego

Sektory gospodarki: Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Občina Dobrepolje
Videm 35
SLO-1315 Videm-Dobrepolje

Adres strony internetowej:
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200790&dhid=91758

Inne informacje:
Środek dotyczący opłaty składek z tytułu ubezpieczenia upraw i
plonów obejmuje następujące niekorzystne zjawiska klima-
tyczne, które mogą zostać porównane 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, które mają zostać przy-
jęte przez gminę oraz mających zastosowanie przepisów ogól-
nych (kroki poprzedzające przyznanie pomocy, kumulacja, prze-
jrzystość i monitorowanie pomocy)

Janez PAVLIN
Burmistrz

Numer XA: XA 312/07

Państwo członkowskie: Republika Słowenii

Region: Območje občine Kamnik

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

Podstawa prawna: Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik za programsko
obdobje 2007–2013

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi:
2007 r.: 61 594 EUR

2008 r.: 61 594 EUR

2009 r.: 62 500 EUR

2010 r.: 65 500 EUR

2011 r.: 65 500 EUR

2012 r.: 68 000 EUR

2013 r.: 68 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

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

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

— do 40 % kosztów kwalifikowalnych na pozostałych
obszarach,
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— do 60 % kosztów kwalifikowalnych na obszarach o mniej
korzystnych warunkach gospodarowania i do 50 %
kosztów kwalifikowanych na pozostałych obszarach w
przypadku inwestycji dokonanych przez młodych
rolników w okresie do pięciu lat od daty objęcia gospo-
darstwa.

Wsparcie przyznaje się na inwestycje mające na celu przy-
wrócenie elementów wyposażenia gospodarstw oraz zakup
sprzętu rolnego, na inwestycje w uprawy trwałe oraz inwes-
tycje służące poprawie struktury użytków rolnych oraz
zarządzaniu pastwiskami.

2. Wsparcie produkcji produktów rolnych wysokiej jakości:

— do 100 % poniesionych kosztów. Pomoc może zostać
przyznana w formie dofinansowania usług i nie może
obejmować bezpośrednich wypłat dla producentów.

3. Zapewnienie wsparcia technicznego:

— do 100 % kosztów kształcenia i szkolenia, usług dorad-
czych świadczonych przez podmioty trzecie, organizacji
forów, konkursów, wystaw, targów, publikacji, katalogów
i stron internetowych. Pomoc może zostać przyznana w
formie dofinansowania usług i nie może obejmować
bezpośrednich wypłat dla producentów

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

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

Cel pomocy: Wsparcie MŚP

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

Rozdział II „Zasad dotyczących działań służących zachowaniu i
promocji rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w gminie
Kamnik w okresie programowania 2007–2013” 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 odnie-
sieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsię-
biorstw 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 14: 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 Kamnik
Glavni trg 24
SLO-1240 Kamnik

Adres strony internetowej:

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200790&dhid=91768

Inne informacje:

Zasady określone przez gminę spełniają wymogi rozporządzenia
(WE) nr 1857/2006 dotyczące środków, które mają zostać przy-
jęte przez gminę oraz mające zastosowanie przepisy ogólne
(kroki poprzedzające przyznanie pomocy, kumulacja, przejrzys-
tość i monitorowanie pomocy)

Anton Tone SMOLNIKAR
Burmistrz

Numer XA: XA 313/07

Państwo członkowskie: Republika Słowenii

Region: Območje občine Gornja Radgona

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

Podstawa prawna: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva podeželja v občini Gornja
Radgona

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi:
2007 r.: 23 390 EUR

2008 r.: 23 800 EUR

2009 r.: 24 000 EUR

2010 r.: 24 000 EUR

2011 r.: 24 000 EUR

2012 r.: 25 000 EUR

2013 r.: 25 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

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

— do 40 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji,

— w celu pokrycia kosztów odsetek bankowych od
kredytów,

— pomoc inwestycyjna ograniczona pułapem w wysokości
5 000 EUR na gospodarstwo rolne.

Wsparcie na inwestycje w gospodarstwach rolnych dotyczące
produkcji rolnej przyznaje się na modernizację gospodarstw
oraz zarządzanie pastwiskami lub gruntami rolnymi.

2. Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków:

— do 100 % kosztów poniesionych w związku z inwesty-
cjami mającymi na celu zachowanie nieprodukcyjnych
obiektów dziedzictwa kulturowego (takich jak obiekty
archeologiczne lub historyczne) umiejscowionych na
terenie gospodarstw rolnych,
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— do 60 % poniesionych kosztów w przypadku inwestycji
w konserwację produkcyjnych składników majątku
gospodarstw stanowiących dziedzictwo kulturowe, lub
ich remont kapitalny, takich jak obiekty gospodarskie
(spichlerze zbożowe, instalacje do suszenia, stodoły,
chlewy, ule itp.) pod warunkiem, że inwestycje te nie
powodują zwiększenia zdolności produkcyjnej gospodar-
stwa,

— istnieje możliwość przyznania dodatkowej pomocy w
wysokości do 100 % inwestycji w celu pokrycia dodatko-
wych kosztów poniesionych w wyniku zastosowania
materiałów tradycyjnych (różnych od zwykłych mate-
riałów współczesnych).

3. Środek dotyczący opłaty składek z tytułu ubezpieczenia:

— maksymalna kwota dofinansowania z budżetu gminy
pokrywa różnicę między kwotą dofinansowania składek
ubezpieczeniowych z budżetu państwa a kwotą składki i
wynosi do 50 % kosztów kwalifikowalnych składki ubez-
pieczenia upraw, plonów oraz zwierząt gospodarskich na
wypadek choroby.

4. Pomoc na scalanie gruntów:

— do 100 % kosztów poniesionych na postępowanie
prawne i administracyjne.

5. Zapewnienie wsparcia technicznego:

— pomoc państwa na zapewnienie wsparcia technicznego w
sektorze rolnym może pokryć do 100 % kosztów
wykształcenia i wyszkolenia rolników i robotników
rolnych, usług doradczych świadczonych przez osoby
trzecie oraz organizacji forów, konkursów, wystaw i
targów oraz uczestnictwa w nich.

Pomoc może zostać przyznana w formie dofinansowania
usług i nie może obejmować bezpośrednich wypłat dla
producentów

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

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:
Projekt „Zasad przyznawania pomocy państwa na ochronę i
rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w gminie Gornja
Radgona” 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 12: Środek dotyczący opłaty składek z tytułu ubez-
pieczenia,

— artykuł 13: Pomoc na scalanie gruntów,

— artykuł 15: Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze
rolnym

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Občina Gornja Radgona
Partizanska 13
SLO-9250 Gornja Radgona

Adres strony internetowej:
http://www.gor-radgona.si/kijz/util/bin.php?id=2007100915030622

Inne informacje:
Środek dotyczący opłaty składek z tytułu ubezpieczenia upraw i
plonów obejmuje następujące niekorzystne zjawiska klima-
tyczne, które mogą zostać porównane 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, które mają zostać przy-
jęte przez gminę oraz mające zastosowanie przepisy ogólne
(kroki poprzedzające przyznanie pomocy, kumulacja, przejrzys-
tość i monitorowanie pomocy)

Dragan KUJUNŽIČ
Dyrektor administracyjny gminy

Numer XA: XA 314/07

Państwo członkowskie: Republika Słowenii

Region: Območje občine Gornji Petrovci

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Državne pomoči za razvoj
kmetijstva in podeželja v občini Gornji Petrovci 2007–2013

Podstawa prawna: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči
de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Gornji Petrovci (II. Poglavje)

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi:
2007 r.: 11 000 EUR

2008 r.: 14 000 EUR

2009 r.: 17 000 EUR

2010 r.: 20 000 EUR

2011 r.: 25 000 EUR

2012 r.: 30 000 EUR

2013 r.: 35 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

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

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

— do 40 % kosztów kwalifikowalnych na pozostałych
obszarach.
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Wsparcie przyznaje się na inwestycje mające na celu przy-
wrócenie elementów wyposażenia gospodarstw oraz zakup
sprzętu rolnego, na inwestycje w uprawy trwałe oraz inwes-
tycje służące poprawie struktury użytków rolnych oraz
zarządzaniu pastwiskami.

2. Środek dotyczący opłaty składek z tytułu ubezpieczenia:

— kwota dofinansowania z budżetu gminy pokrywa różnicę
między kwotą dofinansowania składek ubezpieczenio-
wych z budżetu państwa a kwotą składki i wynosi do
50 % kosztów kwalifikowalnych z tytułu ubezpieczenia
upraw, plonów oraz zwierząt gospodarskich od choroby.

3. Pomoc na scalanie gruntów:

— do 50 % kosztów poniesionych na postępowanie prawne
i administracyjne w tym koszty inspekcji.

4. Wsparcie produkcji produktów rolnych wysokiej jakości:

— do 50 % kosztów poniesionych w formie dotowania
usług. Pomoc nie może obejmować bezpośrednich
wypłat dla producentów.

5. Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym:

— do 50 % kosztów kształcenia i szkolenia, usług dorad-
czych oraz organizacji forów, konkursów, wystaw,
targów, publikacji (takich jak katalogi i strony interne-
towe). Pomoc może zostać przyznana w formie dofinan-
sowania usług i nie może obejmować bezpośrednich
wypłat dla producentów

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

Czas trwania programu pomocy: 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 państwa oraz
pomocy państwa de minimis oraz wdrażania innych środków
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w gminie Gornji
Petrovci” 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 w zakresie
produkcji pierwotnej,

— artykuł 12: Środek dotyczący opłaty składek z tytułu ubez-
pieczenia,

— artykuł 13: Pomoc na scalanie gruntów,

— artykuł 14: 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 Gornji Petrovci
Gornji Petrovci 31/d
SLO-9203 Petrovci

Adres strony internetowej:
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200792&dhid=91898

Inne informacje:
Środek dotyczący opłaty składek z tytułu ubezpieczenia upraw i
plonów obejmuje następujące niekorzystne zjawiska klima-
tyczne, które mogą zostać porównane 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, które mają zostać przy-
jęte przez gminę oraz mające zastosowanie przepisy ogólne
(kroki poprzedzające przyznanie pomocy, kumulacja, przejrzys-
tość i monitorowanie pomocy)

Franc ŠLIHTHUBER
Burmistrz
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