
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 124/05)

Numer XA: XA 1/08

Państwo członkowskie: Dania

Region: Dania

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

Kartoffelavlernes Erstatningsudvalg

Podstawa prawna:

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forord-
ninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndi-
gelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub
łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: 1 215 000 DKK

Maksymalna intensywność pomocy: 60 %

Data realizacji: 1.1.2008

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: 31.12.2008

Cel pomocy: Pomoc indywidualna dla Kartoffelavlernes Erstat-
ningsudvalg ma na celu częściowe wyrównanie plantatorom
ziemniaków strat spowodowanych chorobami kwarantanno-
wymi: bakteriozą pierścieniową oraz bakteryjnym uwiądem
ziemniaków. Pomoc podlega przepisom art. 10 ust. 2 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1857/2006

Sektor(-y) gospodarki: Produkcja roślinna (ziemniaki)

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Kartoffelafgiftsfonden
Grindstedvej 55
DK-7184 Vandel

Adres internetowy:

www.Kartoffelafgiftsfonden.dk

Numer XA: XA 13/08

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: England

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

Organic Conversion Information Service (OCIS)

Podstawa prawna:

Section 1(a) of the Agriculture Act 1986

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: 31.3.2008–30.3.2013: 0,33 mln GBP

Maksymalna intensywność pomocy: Intensywność pomocy
wynosi 100 %, zgodnie z art. 15 rozporządzenia

Data realizacji: Program rozpoczyna się 31.3.2008

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Realizacja programu rozpocznie się z dniem
31.3.2008. Program zostanie zakończony dnia 30.3.2013.
Ostatnia porada zostanie udzielona w dniu 30.6.2013. Pomoc
zostanie przyznana w odniesieniu do wniosków otrzymanych
do dnia 30.3.2013 włącznie

Cel pomocy:

Bezpłatne porady dla rolników i innych osób zarządzających
gruntami, które rozważają przejście na produkcję ekologiczną.
W szczególności program:

— wyjaśnia wątpliwości dotyczące kwestii technicznych i błęd-
nych przekonań co do norm rolnictwa ekologicznego,

— zapewnia porady dotyczące zmiany produkcji w celu wyjaś-
nienia mechanizmów i skutków przejścia w odniesieniu do
indywidualnych gospodarstw rolnych,

— informuje o zasadach rolnictwa ekologicznego i korzyściach
dla społeczeństwa w wyniku zarządzania ekologicznego,

— promuje i ułatwia przejście na produkcję trwałą i dobrej
jakości,

— zmniejsza liczbę rolników dokonujących zmiany, jeżeli nie
jest to zalecane w ich przypadku,

— zwiększa obszar gruntów pod uprawy ekologiczne w Anglii,
oraz

— informuje o funduszach dostępnych w ramach RDPE w celu
zachęcenia do zmiany produkcji i wynagradza rolników za
skuteczne zarządzanie ekologiczne.

Pomoc jest zgodna z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006
a koszty kwalifikowalne stanowią koszty organizacji konsultacji
i inspekcji w gospodarstwach

Sektor(-y) gospodarki: Wyłącznie sektor rolny

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Department for Environment, Food and Rural Affairs: Defra
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Program jest realizowany przez:
The Organic Research Centre
Elm Farm
Hamstead Marshall
Newbury
Berkshire RG20 0HR
United Kingdom
Tel. (44-800) 980 00 48
Fax (44-14) 88 65 85 03
E-mail: ocis.org.uk

Adres internetowy:
www.organicresearchcentre.com

Adres internetowy:
Dalsze informacje na temat programu i jego pełny tekst są
dostępne na stronie:
http://www.naturalengland.org.uk/planning/farming-wildlife/ocis
Informacje znajdują się również na stronie poświęconej pomocy
państwa objętej wyłączeniem w sektorze rolnictwa:
www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm
Pod odniesieniem „Organic Conversion Information Scheme”

Inne informacje:
Bardziej szczegółowe informacje na temat kwalifikowalności
oraz zasad programu można znaleźć na wyżej wymienionych
stronach internetowych od dnia 31.3.2008.
Podpisano i opatrzono datą w imieniu Departamentu ds. Środo-
wiska, Żywności i Spraw Wsi (ang. „Department for Environ-
ment, Food and Rural Affairs”) (właściwy organ w Zjedno-
czonym Królestwie)

Duncan Kerr
Agricultural State Aid Team Leader
Defra
8D 9 Millbank
c/o Nobel House
17 Smith Square
Westminister
London SW1P 3JR
United Kingdom

Numer XA: XA 96/08

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo
Region: England-West Midlands

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

Podstawa prawna:
Regional Development Agencies Act 1998

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: Spodziewane wydatki wyniosą 125 775 GBP od marca
do sierpnia 2008 r.

Maksymalna intensywność pomocy: Intensywność pomocy
na wsparcie techniczne wyniesie do 100 % zgodnie z art. 15
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Data realizacji: Program zostanie wprowadzony dnia 1.3.2008
i będzie trwał do dnia 31.8.2008

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Realizacja programu rozpocznie się dnia
1.3.2008 i zakończy się dnia 31.8.2008. Ostatnia płatność
zostanie zrealizowana do dnia 30.9.2008

Cel pomocy:

Podstawowym celem programu będzie pomoc dla MŚP z sektora
rolnego. Do szczegółowych celów należy podniesienie poziomu
wiedzy na temat technologii teledetekcji w zakresie monitoro-
wania warunków glebowych — umożliwienie podejmowania
bardziej trafnych decyzji dotyczących sadzenia i zbiorów, polep-
szenie oceny środowiskowej i umożliwienie przestawienia się na
bardziej wartościowe zbiory. Projekty będą kwalifikowały się do
pomocy w wysokości 100 % kosztów zgodnie z art. 15 ust. 2
lit a) rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Sektor(-y) gospodarki: Program obejmuje produkcję rolną

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Advantage West Midlands
3 Priestley Wharf
Holt Street
Aston Science Park
Birmingham B7 4BN
United Kingdom
www.advantagewm.co.uk

Adres internetowy:

Strona internetowa projektu:

http://www.harper-adams.ac.uk/about/remotesensing.cfm

Informacje znajdują się również na stronie poświęconej pomocy
państwa objętej wyłączeniem w sektorze rolnictwa:

http://defraweb/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Inne informacje:

Urzędnikiem odpowiedzialnym za projekt w Advantage West
Midlands jest Andrew Todd (tel.: (44-121) 380 35 34, e-mail:
andrewtodd@advantagewm.co.uk).

Bardziej szczegółowe informacje na temat kwalifikowalności
oraz zasad programu można znaleźć na wyżej wymienionych
stronach internetowych.

Informacje na temat projektu znajdą się na stronie www.cogent-
computing.org, na której mogą być przechowywane informacje.

Podpisano i opatrzono datą w imieniu Departamentu ds. Środo-
wiska, Żywności i Spraw Wsi (Department for Environment,
Food and Rural Affairs — właściwy organ w Zjednoczonym
Królestwie)

Neil Marr
Agricultural State Aid Team Leader
Defra
8D 9 Millbank
c/o Nobel House
17 Smith Square
Westminister
London SW1P 3JR
United Kingdom

21.5.2008C 124/14 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


