
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 180/08)

Numer XA: XA 438/07

Państwo członkowskie: Eire/Ireland

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

Participants in the An Bord Bia Beef Quality Assurance Scheme
and An Bord Bia Lamb Quality Assurance Scheme

Podstawa prawna: An Bord Bia Acts 1994 to 2004

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

Roczne wydatki w wysokości 2,3 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji: 7 maja 2007 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Grudzień 2011 r.

Cel pomocy: Celem pomocy jest zachęcanie do udziału w
uznanych, certyfikowanych przez niezależne strony trzecie
systemach zapewnienia jakości poprzez pokrycie kosztów
kontroli i certyfikacji przez strony trzecie w ramach systemów
zapewnienia jakości zgodnie z warunkami określonymi w
art. 14 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Sektor(-y) gospodarki: (Wołowina/mięso baranie)

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: An Bord Bia,
Clanwilliam Court
Lower Mount Street
Dublin 2
Ireland

Adres internetowy:

http://www.bordbia.ie/Industry/Producers/

Inne informacje: Systemy, którymi zarządza Bord Bia i które są
certyfikowane zgodnie z normą EN 45001, spełniają wszystkie
wymogi zawarte w art. 32 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005

Numer XA: XA 54/08

Państwo członkowskie: Hiszpania
Region: Galicia
Nazwa programu:
Ayudas a Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADSG)

Podstawa prawna:
Orden de … de … de …, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas a las entidades reconocidas como
Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADSG) de Galicia y se
convocan para el año 2008

Planowane w ramach programu roczne wydatki:
3 591 332 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 50 % całkowitych
wydatków w ramach programu ADSG

Data realizacji: Od dnia 1 stycznia 2008 r.

Czas trwania programu pomocy: Do dnia 31 grudnia 2008 r.

Cel pomocy: Celem niniejszej pomocy jest poprawienie stanu
sanitarnego galicyjskich gospodarstw hodowlanych poprzez
wprowadzenie w życie wspólnych programów sanitarnych
służących przeciwdziałaniu chorobom zwierząt i kontroli tych
chorób.
Dotacje przyznawane są na pokrycie kosztów zatrudnienia tech-
ników weterynarzy i wydatków na odpowiednie materiały.
Pomoc zgodna z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006,
na mocy którego pomoc na rzecz zrekompensowania rolnikom
kosztów przeciwdziałania chorobom zwierząt jest zgodna ze
wspólnym rynkiem

Sektor(-y) gospodarki: Sektor hodowli zwierząt
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Rural
Dirección General de Producción, Industrias y Calidad Agroali-
mentaria

Adres internetowy:
http://mediorural.xunta.es/externos/borrador_orde_axudas_-
adsg_2008.pdf

Inne informacje:
Adres poczty elektronicznej do celów komunikacji:
dxpica.mediorural@xunta.es
Maria.soledad.castro.diaz@xunta.es
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