
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 108/09)

Numer XA: XA 332/07

Państwo członkowskie: Francja

Region: Departament Sarthe

Nazwa programu pomocy:

Aide en faveur du paiement des primes d'assurance contre la
grêle dans le secteur de l'arboriculture

Podstawa prawna:

— art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006,

— Loi 64.706 du 10 juillet 1964

— Article L 361-8 du livre III (nouveau) du code rural

— Article L 122.7 du code des assurances

— Décret no 2007-134 du 30 janvier 2007 fixant les modalités
d'application de l'article L.361-8 du livre II (nouveau) du
code rural en vue de favoriser le développement de
l'assurance contre certains risques agricoles et notamment
son article 7

Planowane w ramach programu roczne wydatki:
60 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 5,1 %

Data realizacji: Od chwili otrzymania potwierdzenia odbioru
niniejszego zestawienia przez Komisję Europejską

Czas trwania programu pomocy: 2007-2013

Cel pomocy: Zachęcanie gospodarstw sadowniczych niedyspo-
nujących środkami finansowymi na ubezpieczenie przed ryzy-
kiem niekorzystnych warunków atmosferycznych, które umożli-
wiłoby im skorzystanie z możliwości częściowego pokrycia
przez państwo składek na ubezpieczenie, do ubezpieczenia
upraw przynajmniej od gradobicia

Sektor(-y) gospodarki: Sadownictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Conseil général de la Sarthe
40, rue de Joinville
F-72072 Le Mans cedex 9

Strona internetowa:

www.cg72.fr

Zakładka: Usługi praktyczne/przewodnik po programach
pomocy i dotacjach

Numer XA: XA 340/07

Państwo członkowskie: Republika Słowenii

Region: Občina Veržej

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

Podpora programom razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Veržej 2007–2013

Podstawa prawna:

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Veržej (II. Poglavje)

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

2007 r.: 7 000 EUR

2008 r.: 7 000 EUR

2009 r.: 7 000 EUR

2010 r.: 7 000 EUR

2011 r.: 7 000 EUR

2012 r.: 7 000 EUR

2013 r.: 7 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

1. Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych:

— wsparcie udzielane przez gminę miejską zgodnie z krajo-
wymi przepisami dotyczącymi współfinansowania
składek ubezpieczeniowych w odniesieniu do produkcji
rolnej w bieżącym roku; kwota pomocy wynosi maksy-
malnie 50 % kosztów kwalifikowanych w przypadku
składek ubezpieczeniowych przeznaczonych na zabezpie-
czenie upraw i owoców oraz zwierząt gospodarskich na
wypadek choroby.

2. Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym:

— do 50 % kosztów w postaci usług dotowanych na cele
kształcenia i szkolenia rolników i pracowników gospo-
darstw oraz na cele organizacji forów, konkursów,
wystaw i targów oraz uczestnictwa w nich. Pomoc przy-
znawana jest w postaci usług dotowanych i nie może ona
obejmować bezpośrednich wypłat pieniężnych dla produ-
centów

Data realizacji: Listopad 2007 r. (pomoc nie będzie przyznana
przed opublikowaniem zestawienia informacji na stronach inter-
netowych Komisji Europejskiej)

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

Cel pomocy: Wsparcie MŚP
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Odniesienie do artykułów rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006:

Rozdział II projektu „Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na
področju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Veržej” obejmuje
środki stanowiące pomoc państwa na mocy następujących arty-
kułów 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 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 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 Veržej
Ulica bratstva in enotnosti 8
SLO-9241 Veržej

Adres internetowy:

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200795&dhid=92113

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)

Numer XA: XA 347/07

Państwo członkowskie: Francja

Regiony: Wszystkie przedmiotowe działania mogą być finanso-
wane na terytorium całej Francji, łącznie z departamentami
zamorskimi

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

Aides en faveur des éleveurs pour l'enlèvement et l'élimination
des animaux trouvés morts

Podstawa prawna:

— artykuł 16 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006,

— Code rural, articles L. 226-1 à L. 226-9 et articles R. 226-7
à R. 226-13

— Arrêté du 23 octobre 2007 modifiant l'arrêté du 13 juillet
2006 pris pour l'application de l'article L.226-9 du code
rural (JORF du 31 octobre 2007)

— Arrêté du 23 octobre 2007 modifiant l'arrêté du 17 juillet
2006 fixant les taux de la taxe d'abattage affectée au finance-
ment de l'élimination des déchets et sous-produits animaux

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łaczna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
151 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Zgodnie z pułapami
określonymi w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006,
czyli 100 % kosztów związanych z wywozem padłych zwierząt
oraz 75 % kosztów związanych ze zniszczeniem tusz zgodnie z
ust. 1 lit. d), oraz 100 % kosztów związanych z wywozem i
usunięciem padłych zwierząt, w przypadku gdy istnieje
obowiązek poddania ich testom na obecność TSE zgodnie z
ust. 1 lit. f)

Data realizacji: Od momentu zarejestrowania przez Komisję
formularza dotyczącego wyłączenia

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej:

2007-2013

Cel pomocy: Pomoc opiera się na art. 16 ust. 1 lit. d) i f)
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. Pomoc służy realizacji
celów, o których mowa w programie zatwierdzonym decyzją
Komisji z dnia 30 marca 2004 r., czyli finansowaniu przez
państwo utylizacji (pomoc N 515/03, Dz.U. C 115 z
30.4.2004).

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie sektory hodowli bydła,
owiec, kóz i trzody chlewnej, koni i drobiu)

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

— Ministère de l'agriculture et de la pêche, DGPEI,
3, rue Barbet de Jouy
F-75349 Paris 07 SP

— Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses
productions
12, rue Henri Rol-Tanguy
F-93555 Montreuil-sous-Bois cedex

Strona internetowa:

http://www.office-elevage.fr/aides-nat/aides-nat.html

Numer XA: XA 380/07

Państwo członkowskie: Republika Słowenii

Region: Občina Oplotnica

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

Podpore programom razvoja podeželja v občini Oplotnica
2007–2013

Podstawa prawna:

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in
izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v občini Oplotnica
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Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi:

2007 r.: 33 383,41 EUR

2008 r.: 35 000 EUR

2009 r.: 38 000 EUR

2010 r.: 39 000 EUR

2011 r.: 40 000 EUR

2012 r.: 43 000 EUR

2013 r.: 45 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych zajmujących się produkcją
podstawową:

— do 50 % kwalifikowalnych kosztów 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 inwestycji dokonuje młody rolnik przed upływem
5 lat od założenia gospodarstwa.

Celem pomocy są inwestycje w modernizację 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 inwestycji w obiekty nieprodukcyjne — do
100 % faktycznych kosztów,

— do 60 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji w środki
produkcji w gospodarstwach rolnych (do 75 % kwalifiko-
walnych kosztów na obszarach o niekorzystnych warun-
kach gospodarowania), o ile inwestycja nie prowadzi do
zwiększenia zdolności produkcyjnych gospodarstwa,

— możliwe jest przyznanie dodatkowej pomocy w wyso-
kości do 100 % na pokrycie dodatkowych kosztów
poniesionych w związku z zastosowaniem tradycyjnych
materiałów.

3. Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych:

— kwota współfinansowania przez gminę jest równa
różnicy między kwotą współfinansowania składek ubez-
pieczeniowych z budżetu państwa a kwotą odpowiada-
jącą 50 % kwalifikowalnych kosztów składek na ubezpie-
czenie upraw i plonów oraz składek na ubezpieczenie
zwierząt od 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 w sektorze rolnym:

— do 100 % kosztów kształcenia i szkolenia rolników oraz
usług doradczych, a także kosztów organizacji forów,
konkursów, wystaw i targów, kosztów publikacji, kata-
logów i stron internetowych, oraz kosztów usług zastęp-
stwa. Pomoc przyznaje się w formie dotowanych usług i
nie może ona obejmować bezpośrednich wypłat pienięż-
nych dla producentów

Data realizacji: Listopad 2007 r. (pomoc nie może być przy-
znawana przed publikacją zestawienia na stronie internetowej
Komisji Europejskiej)

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:

„Zasady przyznawania pomocy państwa i pomocy de minimis oraz
stosowania innych środków na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiej-
skich w gminie Oplotnica” 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 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 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 Oplotnica
Grajska cesta 1
SLO-2317 Oplotnica

Adres internetowy:

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200797&dhid=92166
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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)

Matjaž ORTER
Wójt

Numer XA: XA 381/07

Państwo członkowskie: Republika Słowenii

Region: Območje občine Križevci

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

Podstawa prawna:
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Križevci (II. Poglavje)

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi:
2007 r.: 14 600 EUR

2008 r.: 14 600 EUR

2009 r.: 15 000 EUR

2010 r.: 15 000 EUR

2011 r.: 15 000 EUR

2012 r.: 15 000 EUR

2013 r.: 15 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:
Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych: zgodnie z przepi-
sami dotyczącymi współfinansowania składek z tytułu ubezpie-
czenia produkcji rolnej w bieżącym roku, wsparcie gminy
pokrywa maksymalnie różnicę do 50 % kwalifikowalnych
kosztów składek i opłat z tytułu ubezpieczenia.

Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym: do 50 %
kosztów kształcenia i szkolenia rolników oraz pracowników

rolnych oraz kosztów organizacji forów, konkursów, wystaw i
targów oraz udziału w nich, przy czym pomoc jest udzielana w
postaci usług dotowanych i nie obejmuje bezpośrednich wypłat
pieniężnych dla producentów

Data realizacji: Listopad 2007 r. (pomoc nie może być przy-
znawana przed publikacją zestawienia na stronie internetowej
Komisji Europejskiej)

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 „Zasady przyznawania pomocy państwa na rozwój
rolnictwa i obszarów wiejskich w gminie Križevci” 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 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 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 Križevci
Križevci pri Ljutomeru 11
SLO-9242 Križevci pri Ljutomeru

Adres internetowy:
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2007102&dhid=92449

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)

Podpis osoby odpowiedzialnej

Ozvald TUČIČ
Wójt gminy Križevci
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