
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 173/04)

Numer XA: XA 102/07

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Navarra

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

Ayudas a las asociaciones de criadores de ganado de Navarra
durante el año 2007

Podstawa prawna:

Orden Foral del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimen-
tación por la que se aprueban las ayudas a las asociaciones de
criadores de ganado de Navarra para el año 2007

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
600 000 EUR na rok budżetowy 2007

Maksymalna intensywność pomocy: Pomoc w wysokości do
100 % wydatków administracyjnych poniesionych w związku z
zakładaniem i prowadzeniem ksiąg hodowlanych.

Pomoc w wysokości do 70 % kosztów badań przeprowadzo-
nych przez osoby trzecie lub w ich imieniu w celu określenia
jakości genetycznej lub wydajności stada

Data realizacji: Od dnia 1.6.2007

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Od dnia czerwca 1.6.2007 do dnia 31.12.2013

Cel pomocy: Wsparcie na rzecz pokrycia kosztów działalności
stowarzyszeń hodowców bydła w Nawarze. Artykuł 16 rozpo-
rządzenia (WE) nr 1857/2006: wsparcie dla sektora produkcji
zwierzęcej. Koszty kwalifikowalne: wydatki administracyjne i
techniczne związane z działalnością stowarzyszenia w celu
poprawy wyników technicznych i gospodarczych jego członków

Sektor(-y) gospodarki: Program pomocy obejmuje sektor
produkcji zwierzęcej i ma na celu w szczególności poprawę
produkcji bydła wysokiej jakości w Nawarze

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería
y Alimentación
C/Tudela, 20
E-21003 Pamplona

Adres internetowy:

www.navarra.es

Inne informacje: —

Pampeluna, dnia 24 kwietnia 2007 r.

Numer XA: XA 149/07

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Navarra

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

Ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias para la
compra de maquinaria realizada por entidades en régimen
asociativo durante el periodo 2007-2010

Podstawa prawna:

Orden Foral del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimen-
tación por la que se aprueban las normas que regulan la conce-
sión de ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias para
la compra de maquinaria realizada por entidades en régimen
asociativo durante el periodo 2007-2010 y se aprueba la convo-
catoria de ayudas para el año 2007

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
350 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Pomoc do 35 %
wartości inwestycji na zakup nowych maszyn.

Pomoc do 30 % wartości inwestycji na zakup sprzętu z drugiej
ręki

Data realizacji: Od dnia 1.8.2007

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Od dnia 1.8.2007 do dnia 31.12.2010

Cel pomocy:

1) Podnieść wydajność działalności rolnej poprzez promocję
wspólnego wykorzystywania maszyn rolniczych o dużej
mocy.
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2) Zwiększyć wykorzystanie maszyn wyposażonych, w
stosownym przypadku, w nowoczesne silniki o dużej efek-
tywności energetycznej.

3) Zapewnić wprowadzenie do rolnictwa maszyn zaawansowa-
nych technologicznie, wiarygodnych i odpowiednich do speł-
nienia wymogów współczesnego rolnictwa.

4) Udzielić wsparcia procesom integrowania się w ramach spół-
dzielni w sektorze rolno-spożywczym. Artykuł 4 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1857/2006: inwestycje w gospodarstwach
rolnych. Koszty kwalifikowalne: koszty poniesione w wyniku
zakupu maszyn rolniczych

Sektor(-y) gospodarki: Produkcja roślinna

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería
y Alimentación.
C/Tudela, 20
E-21003 Pamplona (Navarra)

Adres internetowy:

http://www.cfnavarra.es/agricultura/COYUNTURA/AyudasEstado/
pdfs/STNO07041 OF.pdf

Inne informacje: —
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