
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 175/08)

Numer XA: XA 79/08

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Aragón

Nazwa programu pomocy:

Mejora de la ganadería

Podstawa prawna:

La legislación general aplicable a las subvenciones públicas espe-
cialmente la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (BOE no 18-11-2003) y Decreto 2/2007, de 26
de enero, del Gobierno de Aragón que establece un marco de
subvenciones en materia de agricultura y alimentación (B.O.A.
no 22-01-2007).

Działalność objęta pomocą i charakter pomocy są zgodne z
następującymi artykułami rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 i
spełniają wymienione w nich warunki: art. 4, art. 10 ust. 1,
art. 15 ust. 2 lit. d) oraz art. 16 ust. 1 lit. b) i c).

Proyecto de Orden de 2007, del Departamento de Agricultura y
Alimentación, por la que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones para la mejora de la ganadería

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej stowarzysze-
niom, grupom i spółdzielniom z sektora hodowli zwie-
rzęcej oraz właścicielom gospodarstw hodowlanych: Plano-
wane roczne wydatki dla wszystkich dotacji przewidzianych w
Proyecto de Orden wynoszą 380 000 EUR i ich podział na
poszczególne działania objęte pomocą jest następujący:

a) przeprowadzanie badań w celu polepszenia jakości gene-
tycznej linii reprodukcyjnych, tak by zwiększyć wydajność
inwentarza, oraz wprowadzenie na fermach królików nowa-
torskich technik lub praktyk w zakresie hodowli zwierząt:
90 000 EUR;

b) programy zapobiegania chorobom zwierząt i epidemiom
szkodników oraz zwalczania tych chorób i epidemii, pod
warunkiem że ich finansowanie zostało przewidziane w
ramach publicznego programu zawierającego opis środków,
które zostaną przyjęte w zakresie zapobiegania, kontroli i
zwalczania: 200 000 EUR;

c) zakup wspólnych urządzeń umożliwiających identyfikację
poszczególnych zwierząt, które to urządzenia gwarantują
wprowadzenie systemów identyfikowalności i mają na celu
obniżenie kosztów oraz polepszenie produkcji i jakości:
77 000 EUR;

d) organizacja konkursów hodowlanych: 13 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensyw-
ność pomocy w odniesieniu do wyżej wymienionych działań,
wyniesie odpowiednio (według powyższego oznaczenia lite-
rami):

a) do 70 %, z wyjątkiem wprowadzania na fermach królików
nowatorskich technik lub praktyk w zakresie hodowli zwie-
rząt, kiedy to wyniesie do 40 %;

b) do 100 %;

c) do 50 %;

d) do 100 %

Data realizacji: W 2008 r.

Czas trwania programu pomocy: 6 lat, do dnia 31.12.2013

Cel pomocy: Dotacje przewidziane w Proyecto de Orden mają
służyć ogólnie polepszeniu produkcji i ograniczeniu kosztów,
polepszeniu warunków sanitarnych, dobrostanu zwierząt
i środowiska, jak również poprawie jakości produktów hodowla-
nych, natomiast bardziej szczegółowo mają one na celu:

a) przeprowadzanie badań w celu polepszenia jakości gene-
tycznej linii reprodukcyjnych, tak by zwiększyć wydajność
inwentarza, oraz wprowadzenie na fermach królików nowa-
torskich technik lub praktyk w zakresie hodowli zwierząt —
art. 16 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wydatki związane z
realizacją działania, konkretnie wydatki na materiał laborato-
ryjny konieczny do przeprowadzenia testów, koszty zatrud-
nienia wykwalifikowanych pracowników w celu przeprowa-
dzenia tych testów, wydatki na badania i wprowadzenie
nowatorskich technik lub praktyk w zakresie hodowli zwie-
rząt, koszty szkolenia pracowników w celu stosowania tych
technik lub praktyk;
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b) wprowadzenie w życie programów zapobiegania chorobom
zwierząt i epidemiom szkodników oraz zwalczania tych
chorób i epidemii w gospodarstwach hodowlanych na terenie
Wspólnoty Autonomicznej Aragonii, pod warunkiem że
zostały one przewidziane w ramach publicznego programu o
charakterze wspólnotowym, krajowym lub regionalnym w
zakresie zapobiegania, kontroli i zwalczania — art. 10 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

Koszty zapobiegania chorobom zwierząt i dotykającym ich
epidemiom szkodników oraz kontroli i zwalczania tych
chorób i epidemii, a w szczególności zakup szczepionek,
leków, środków zoosanitarnych i produktów dezynfekujących
oraz zarządzanie nimi, koszty uboju i niszczenia zwierząt, a
także koszty zrekompensowania rolnikom strat spowodowa-
nych chorobami zwierząt;

c) zakup urządzeń umożliwiających identyfikację poszczegól-
nych zwierząt, które to urządzenia gwarantują wprowadzenie
systemów identyfikowalności — art. 4 rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wydatki na zakup
automatycznych torów z systemami elektronicznych czyt-
ników identyfikujących (anteny) i automatycznie otwieranymi
drzwiami w celu identyfikacji, klasyfikacji i zautomatyzowa-
nego obchodzenia się zwierzętami;

d) organizacja konkursów hodowlanych na terenie Wspólnoty
Autonomicznej Aragonii — art. 15 ust. 2 lit. d) rozporzą-
dzenia (WE) nr 1857/2006.

Koszty dotyczące organizacji, w szczególności wynajmu
instalacji wystawowych, reklamy konkursów, koszty wyży-
wienia i przechowywania zwierząt, koszty ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej na wypadek szkód poniesionych
podczas konkursu przez osoby oraz przez zwierzęta, koszty
transportu i opłaty z tytułu uczestnictwa

Sektor(-y) gospodarki: Sektor hodowli zwierząt
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Diputación General De Aragón
Po María Agustín, 36 — Edificio Pignatelli
E-50071 Zaragoza

Adres internetowy: www.aragon.es poprzez zakładkę:

http://portal.aragob.es/pls/portal30/docs/FOLDER/FONDOS_ES-
TRUCTURALES/AYUDASESTADO20072013/ORDEN++AYUDA
+GANADERIA+17+ENERO+08.DOC

Inne informacje: Pomocą zarządza Dyrekcja Generalna
ds. Żywienia w Departamencie Rolnictwa i Żywności

Saragossa, dnia 10 stycznia 2008 r.

El Director general de alimentación
Fdo.: Ramón Iglesias Castellarnau
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