
Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE

w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

(2008/C 111/08)

Numer XA: XA 7054/07

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Umbria

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

Progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore
della produzione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti di cui all'allegato I del trattato. Criteri per la conces-
sione degli aiuti

Podstawa prawna:

Deliberazione della Giunta regionale n. 1798 del 12 novembre
2007 avente per oggetto «Modifiche ed integrazioni alla DGR
1449/2007 concernente: progetti integrati di filiera a favore
delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato,
criteri per la concessione degli aiuti».

Niniejszy program pomocy jest nową wersją poprzedniego
programu pomocy objętego wyłączeniem i zarejestrowanego
przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1/2004 pod
XA 02/05. Zostanie on ogłoszony w specjalnym zaproszeniu do
składania wniosków, w którym zostaną określone zasady i
warunki składania wniosków. Zaproszenie zostanie opubliko-
wane dopiero wtedy, gdy Komisja potwierdzi zgodnie z art. 9
rozporządzenia (WE) nr 70/2001 odbiór niniejszego zesta-
wienia informacji i opublikuje je na swojej stronie internetowej.

W odniesieniu do wszystkich kategorii pomocy dotyczących
sektora produkcji produktów o których mowa w załączniku I
Traktatu, należy podkreślić, że podstawa prawna, którą jest
wyżej wymieniony objęty wyłączeniem program pomocy
XA 02/05, jest w chwili obecnej objęta przeglądem zgodnie z
przepisami rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. Z tego
względu, zgodnie z art. 20 wspomnianego rozporządzenia do
Komisji razem z niniejszym zestawieniem informacji zostanie
przesłane zestawienie informacji stanowiące wstępny warunek
prawny dla rozpoczęcia programu pomocy objętego wyłącze-
niem w tym sektorze

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

5 450 000 EUR z czego:

— 5 000 000 przede wszystkim dla przedsiębiorstw znajdują-
cych się na obszarze Lago Trasimeno — w prowincji Perugia
PG, (Magione, Panicale, C. del Lago, Tuoro, Passignano, Città
della Pieve, Piegaro, Paciano),

— 450 000 EUR w ramach pierwszej procedury przydziału i
zgodnie z harmonogramem przewidzianym w RPR dla
Umbrii na okres 2007–2013, który w chwili obecnej
Komisja bada w celu zatwierdzenia, na udzielenie wsparcia
projektom zintegrowanym w sektorze rolno-spożywczym
na pozostałych obszarach regionu

Maksymalna intensywność pomocy:

1. W sektorze produkcji podstawowej pomoc przyznawana w
formie dopłat do kapitału jest przyznawana do maksymalnej
wysokości kwot:

— 40 % wydatków poniesionych na następujące działania/
operacje:

a) zakup lub modernizację nieruchomości, lub zakup
ziemi rolnej w wysokości maksymalnie 10 % ogól-
nych kosztów poniesionych przez każdy z zaangażo-
wanych podmiotów. Dozwolony jest również zakup
nieruchomości niezbędnych dla realizacji projektu za
maksymalną kwotę wydatków kwalifikowanych w
wysokości 516 EUR za każdy metr kwadratowy
powierzchni użytkowej;

b) Wydatki związane z wprowadzaniem systemów
jakości przedsiębiorstw zgodnie z wymaganiami norm
ISO 9000,

— 20 % wydatków poniesionych na zakup maszyn lub
narzędzi, w tym urządzeń informatycznych,

— 12 % na koszty ogólne związane z wydatkami opisanymi
w lit. a) i b), łącznie z kosztami zakupu patentów i
pozwoleń.

Powyższe stawki wzrastają o 10 punktów procentowych jeśli
działania/operacje przeprowadzane są na terenach górskich
lub na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodaro-
wania określonych w Programie rozwoju obszarów wiejskich
dla Umbrii na okres 2007–2013, zgodnie z art. 50 i 94
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 i o kolejnych
10 punktów procentowych jeśli jego realizatorami są młodzi
rolnicy.

W każdym przypadku maksymalna kwota przyznanej
pomocy pojedynczemu przedsiębiorstwu nie może przekro-
czyć kwoty 400 000 EUR w ciągu żadnego z trzech lat
budżetowych lub kwoty 500 000 EUR jeśli przedsiębiorstwo
znajduje się na terenach górskich lub na obszarach o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania określonych w
Programie rozwoju obszarów wiejskich dla Umbrii na okres
2007–2013, zgodnie z art. 50 i 94 rozporządzenia (WE)
1698/2005.

Do sektora produkcji podstawowej zaliczają się także inwes-
tycje w gospodarstwie rolnym konieczne do przygotowania
produktów zwierzęcych lub roślinnych do pierwszej sprze-
daży. Termin „pierwsza sprzedaż” oznacza sprzedaż przez
producenta podstawowego podmiotom zajmującym się
dalszą sprzedażą i przetwórstwem oraz działania przygoto-
wujące produkt do takiej pierwszej sprzedaży, lub sprzedaż
konsumentowi końcowemu jeśli produkt jest sprzedawany w
pomieszczeniach nieoddzielonych od pomieszczeń w
których prowadzona jest produkcja podstawowa.
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Nie kwalifikują się:

— zakup uprawnień do produkcji, zwierząt i roślin jedno-
rocznych,

— kanalizacja, urządzenia do nawadniania,

— sadzenie roślin jednorocznych,

— proste inwestycje odtworzeniowe,

— inwestycje w produkcję i obrót produktami naśladują-
cymi lub zastępującymi mleko i przetwory mleczne.

2. W sektorze przetwórstwa i wprowadzania do obrotu pomoc
przyznawana w formie dopłat do kapitału jest przyznawana
do maksymalnej wysokości 40 % wydatków poniesionych na
następujące działania/operacje:

a) budowa lub modernizacja nieruchomości. Dozwolony jest
również zakup nieruchomości niezbędnych dla realizacji
projektu za maksymalną kwotę wydatków kwalifikowa-
nych w wysokości 516 EUR za każdy metr kwadratowy
powierzchni użytkowej;

b) wydatki związane z wprowadzaniem systemów jakości
przedsiębiorstw zgodnie z wymaganiami norm ISO
9000;

c) zakup maszyn lub narzędzi, w tym urządzeń informa-
tycznych i instalacji technicznych;

d) do 12 % kosztów ogólnych związanych z wydatkami
opisanymi w lit. a) b) i c), łącznie z kosztami zakupu
patentów i pozwoleń.

Nie kwalifikują się:

— inwestycje związane z etapami następującymi po pierw-
szym przetworzeniu w przypadku, gdy pierwsze prze-
tworzenie produktów o których mowa w załączniku I
Traktatu nie odbywa się na terenie gospodarstwa,

— inwestycje związane z handlem detalicznym,

— inwestycje związane z wprowadzaniem na rynek lub
przetwarzaniem produktów pochodzących z krajów
spoza Wspólnoty.

Dla każdego przedsiębiorstwa maksymalne wydatki kwalifi-
kowane ograniczają się do 40 % rocznych obrotów zgodnie
z ostatnim budżetem zatwierdzonym w dniu zgłoszenia
wniosku, lub dziesięciokrotnej wielokrotności kapitału zakła-
dowego zgłoszonego przed tą datą.

W każdym przypadku dla przedsiębiorstw zajmujących się
przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów
rolnych o których mowa w załączniku I Traktatu, wydatki
kwalifikują się do objęcia pomocą jedynie jeśli są zgodne z
przepisami rozporządzenia (WE) nr 70/2001.

3. W sektorze zintegrowanego zarządzania jakością, ochroną środo-
wiska, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i roślin, dobrostanu
zwierząt i bezpieczeństwa pracy pomoc przyznawana w formie
dopłat do kapitału jest przyznawana w następujący sposób:

— do 100 % kosztów poniesionych przez indywidualnych
lub zrzeszonych producentów i w wysokości maksy-

malnie do 30 000 EUR dla każdego przedsiębiorstwa na
następujące działania:

a) wydatki związane z kontrolami koniecznymi do uzys-
kania po raz pierwszy certyfikatu dla produktów
jakościowych uznanych na poziomie Wspólnoty
(DOC, DOCG, DOP, IGT, IGP, SGT i produktów ekolo-
gicznych),

— maksymalnie do 50 % wydatków poniesionych i w wyso-
kości maksymalnie do 100 000 EUR dla przedsiębior-
stwa na następujące działania:

b) wydatki związane z wprowadzaniem środowiskowych
systemów jakości zgodnie z wymaganiami norm ISO
14000 i EMAS,

— maksymalnie do 80 % wydatków poniesionych i w wyso-
kości maksymalnie do 100 000 EUR dla przedsiębior-
stwa na następujące działania:

c) wydatki poniesione w celu wprowadzenia systemów
certyfikacji łańcucha żywnościowego,

— maksymalnie do 70 % wydatków poniesionych przez
pojedyncze lub zrzeszone przedsiębiorstwa i w wyso-
kości maksymalnie do 200 000 EUR dla przedsiębior-
stwa na działania związane z wspieraniem wprowadzania
do obrotu, np.:

d) materiały reklamowe jak katalogi lub strony interne-
towe zawierające informacje na temat danego
produktu pod warunkiem, że informacje są neutralne
i wszystkie podmioty danego sektora mają takie same
możliwości prezentowania swoich produktów;

e) organizacja forów wymiany wiedzy między przedsię-
biorstwami, konkursów, targów i wystaw oraz uczest-
nictwo w tych imprezach jedynie na wydatki związane
z: Rejestracją, dojazdem, materiałami informacyjnymi,
wynajęciem stoisk wystawowych, symbolicznymi
nagrodami w wysokości do 250 EUR na nagrodę i na
jednego zwycięzcę;

f) produkty jakościowe uznane na poziomie Wspólnoty
(DOC, DOCG, DOP, IGT, IGP, SGT i produkty ekolo-
giczne):

(i) rozpowszechnianie wiedzy naukowej;

(ii) informacje na temat systemów jakości i właści-
wościach odżywczych tych produktów pod
warunkiem, że odniesienia do miejsca pocho-
dzenia dokładnie odpowiadają odniesieniom zare-
jestrowanym przez Wspólnotę.

Pomoc związana ze świadczeniem usług w zakresie pomocy
technicznej nie dotyczy w żadnym razie płatności bezpośred-
nich przyznawanych rolnikom z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami art. 14 ust. 5 rozporządzenia
(WE) nr 1857/2006

Data realizacji: Do dnia 1 października 2007 r.

Czas trwania programu: Do dnia 31 grudnia 2008 r.
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Cel pomocy: Pomoc dla MŚP działających w sektorze
produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów
wymienionych w załączniku I Traktatu WE (z wyłączeniem
leśnictwa, bioenergii i rybołówstwa), mająca na celu wzmoc-
nienie konkurencyjności głównych sektorów rolno-spożywczych
na terenie Umbrii poprzez wprowadzenie innowacji dotyczących
produktu i procesu produkcyjnego oraz zintegrowane zarzą-
dzanie jakością i ochroną środowiska oraz poprzez działania
związane z wspieraniem wprowadzania do obrotu produktów
rolnych, przede wszystkim produktów jakościowych.

W odniesieniu do sektora produkcji, podstawę prawną do wyłą-
czenia z niniejszego systemu pomocy stanowią następujące arty-
kuły rozporządzenia (WE) nr 1857/2006: 4, 14, i 15.

W odniesieniu do sektora przetwarzania i wprowadzania do
obrotu podstawę prawną do wyłączenia z niniejszego systemu
pomocy stanowią następujące artykuły rozporządzenia (WE)
nr 70/2001: 4 i 5.

Koszty kwalifikujące się do finansowania w ramach systemu
pomocy są wymienione powyżej w części „Maksymalna inten-
sywność pomocy”

Sektor(-y) gospodarki: Sektory objęte omawianym programem
pomocy to sektory produkcji, przetwarzania i wprowadzania do
obrotu produktów o których mowa w załączniku I Traktatu WE
(z wyjątkiem leśnictwa, bioenergii i rybołówstwa).

W przypadku wszystkich inicjatyw przewidzianych przez
niniejszy system pomocy konieczne będzie przedstawienie
dowodów na istnienie normalnych rynków zbytu. Pomoc nie
obejmuje inwestycji w zwiększenie możliwości produkcyjnych
w sektorach objętych ograniczeniami w ramach wspólnej orga-
nizacji rynków o ile nie są one poparte zakupem odpowiednich
kwot produkcyjnych

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Umbria — Direzione regionale Agricoltura e foreste,
aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggis-
tici, beni ed attività culturali, sport e spettacolo
Centro direzionale Fontivegge
I-06100 Perugia

Strona internetowa:

www.regione.umbria.it

— kliknąć na „aree tematiche”,

— kliknąć na „agricoltura e foreste”,

— kliknąć na „ultime notizie potem na D.G.R. del”,

— kliknąć na „clicca qui”

E-mail adres:

fgarofalo@regione.umbria.it

Inne informacje: Pomoc dla sektora produkcji produktów
rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu jest objęta
wyłączeniem zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1857/2006.
Z tego powodu, zgodnie z art. 20 wyżej wymienionego rozpo-
rządzenia zestawienie informacji na temat pomocy objętej wyłą-
czeniem dla tego sektora zostanie przekazana Komisji jedno-
cześnie z niniejszym zestawieniem
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