
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 wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie

(WE) nr 70/2001

(2008/C 222/07)

Numer XA: XA 150/08

Państwo członkowskie: Łotwa

Region: —

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Atbalsta shēma „Atbalsts cilts-
darbam“

Podstawa prawna:
Ministru kabineta 2008. gada 22. janvāra noteikumu Nr. 41
„Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2008. gadā un
tā piešķiršanas kārtību“ 2. pielikums.

Ministru kabineta noteikumu „Noteikumi par valsts atbalstu
ciltsgrāmatā uzņemto dzīvnieku sagatavošanai un tā piešķiršanas
kārtību“ projekts

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Planowane w ramach programu roczne wydatki wynoszą:
14 910 000 LVL

Informacje dodatkowe dotyczące finansowania: Przewi-
duje się uzupełnienie obecnie obowiązującego programu
pomocy XA 254/07, w ramach którego planowane roczne
wydatki wynoszą 9 910 000 LVL, o dodatkowe środki w
kwocie 5 000 000 LVL, w związku z czym niniejszy program
zastępuje program pomocy XA 254/07

Maksymalna intensywność pomocy:
Zgodnie z art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006:

1) do 100 % na pokrycie kosztów administracyjnych związa-
nych z zakładaniem i utrzymaniem ksiąg hodowlanych;

2) do 70 % kosztów badań przeprowadzonych przez strony
trzecie lub w ich imieniu, w celu określenia jakości gene-
tycznej lub wydajności inwentarza, z wyjątkiem kontroli
podejmowanych przez właściciela inwentarza i rutynowych
kontroli jakości mleka;

3) do dnia 31 grudnia 2011 r.: do 40 % kosztów kwalifikowa-
nych związanych z wprowadzeniem nowatorskich technik
lub praktyk hodowli zwierząt w gospodarstwie, z wyjątkiem
kosztów związanych z wprowadzeniem lub wykonaniem
sztucznego zapłodnienia;

4) do 100 % kosztów wywozu padłych zwierząt oraz 75 %
kosztów zniszczenia takich tusz.

Zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006: do
100 % kosztów związanych z organizacją i udziałem w konkur-
sach, wystawach i targach oraz forach w celu wymiany infor-
macji w sektorze

Data realizacji: 1.5.2008

Dodatkowe informacje dotyczące wdrożenia programu:
Środki przewidziane w ramach obecnie obowiązującego pro-
gramu XA 254/07 będą wdrażane od dnia 1 maja 2007 r. do
dnia 31 grudnia 2013 r. Po opublikowaniu w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej niniejszy program zastąpi program
pomocy XA 254/07, natomiast środki już podjęte zgodnie z

art. 15 i 16 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 będą konty-
nuowane

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej:
Do dnia 31.12.2013.

Do dnia 31 grudnia 2011 r. w przypadku pomocy związanej z
wprowadzeniem nowatorskich technik lub praktyk hodowli
zwierząt w gospodarstwie, z wyjątkiem kosztów związanych z
wprowadzeniem lub wykonaniem sztucznego zapłodnienia

Cel pomocy:
Celem pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw jest:

— zachęcanie hodowców do udziału w systemach oceny zwie-
rząt hodowlanych na podstawie ich potomstwa oraz w
ramach innych systemów selekcyjnych,

— podniesienie produktywności hodowanych zwierząt oraz
poprawa potencjału genetycznego oraz rozpowszechnianie
stad o wysokiej wartości hodowlanej,

— gromadzenie danych dotyczących produkcyjności zwierząt
oraz ras, rozwój komputerowych programów w zakresie
hodowli bydła i selekcji zwierząt, wykorzystujących jedną
sieć komputerową,

— modernizacja produkcyjności zwierzęcej oraz technologii
służących ocenie jakości mięsa,

— zachęcanie hodowców bydła do hodowli zwierząt o wysokiej
wartości hodowlanej oraz podniesienie wartości hodowla-
nych zwierząt,

— zachowanie i udoskonalanie łotewskich ras zwierząt hodow-
lanych oraz ich puli genetycznej,

— ocena stada hodowlanego oraz organizacja pokazów zwie-
rząt hodowlanych i konkursów konia wierzchowego i
innego rodzaju konkursów.

Stosuje się art. 15 i 16 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

Wydatki kwalifikowalne na mocy kryteriów przyznawania
pomocy:

1) wydatki administracyjne związane z zakładaniem i prowa-
dzeniem ksiąg hodowlanych;

2) koszty badań przeprowadzonych przez strony trzecie lub w
ich imieniu, w celu określenia jakości genetycznej lub wydaj-
ności inwentarza, z wyjątkiem kontroli podejmowanych
przez właściciela inwentarza i rutynowych kontroli jakości
mleka;

3) koszty związane z wprowadzeniem nowatorskich technik
lub praktyk hodowli zwierząt w gospodarstwie, z wyjątkiem
kosztów związanych z wprowadzeniem lub wykonaniem
sztucznego zapłodnienia;

4) koszty związane z organizacją i udziałem w konkursach,
wystawach i targach oraz forach w celu wymiany informacji
w sektorze
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Sektor(-y) gospodarki:
Pomoc jest przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw
prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem podstawo-
wych produktów rolnych.

Pomoc jest przeznaczona dla sektora produkcji zwierzęcej

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
LV-1981 Rīga

Adres internetowy:
Rozporządzenie Rady Ministrów nr 41 z dnia 22 stycznia
2008 r. „Akty wykonawcze dotyczące pomocy państwa w
sektorze rolnym w 2008 r. oraz procedury jej przyznawania”,
załącznik 2:

http://www.zm.gov.lv/doc_upl/2.pielikums.doc

Ministru kabineta noteikumu „Noteikumi par valsts atbalstu ciltsgrā-
matā uzņemto dzīvnieku sagatavošanai un tā piešķiršanas kārtību”
projekts (projekt rozporządzenia Rady Ministrów „Akty wyko-
nawcze dotyczące pomocy państwa na rzecz przygotowania
zwierząt do rejestrowania w księgach hodowlanych oraz proce-
dury jej przyznawania”):

http://www.zm.gov.lv/?sadala=932

Inne informacje:
Po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
niniejszy program zastąpi program pomocy XA 254/07.

Zwiększenie budżetu programu pomocy umożliwi pokrycie
kosztów administracyjnych związanych z prowadzeniem ksiąg
hodowlanych nie tylko w gospodarstwach hodowli rodowo-
dowej, ale także w odniesieniu do inwentarza w gospodarstwach
poddawanych kontroli, co poprawi jakość genetyczną inwen-
tarza w sektorach hodowli zwierząt.

Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących
działalność związaną z wytwarzaniem podstawowych produktów
rolnych przyznawana będzie zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1857/2006. Pomoc przyznawana będzie w
formie rzeczowej za pośrednictwem usług dotowanych i nie
obejmie ona bezpośrednich wypłat pieniężnych dla produ-
centów, oraz nie będzie przyznawana z mocą wsteczną
odnośnie do działalności już podjętej przez beneficjenta.

Wydatki związane z organizacją i udziałem w konkursach,
wystawach i targach oraz forach w celu wymiany informacji w
sektorze będą zgodne z art. 15 ust. 4 rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006, a pomoc będzie dostępna dla wszystkich kwalifi-
kujących się podmiotów na danym obszarze na podstawie
obiektywnie określonych warunków

Numer XA: XA 151/08

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Regione autonoma Valle d'Aosta

Nazwa programu pomocy: Contributi alle spese per il
controllo e la certificazione nel settore dell'agricoltura biologica

Podstawa prawna: Legge regionale 16 novembre 1999, n. 36
«Disposizioni in materia di controlli e promozione per le produ-
zioni agricole ottenute mediante metodi biologici» e successive
modificazioni e integrazioni

Planowane w ramach programu wydatki roczne lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
0,03 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % wydatków prze-
znaczonych na system kontroli i wystawiania świadectw dla
procesu produkcji ekologicznej. Pomoc jest przyznawana w
formie dotowanych usług. Nie przewiduje się bezpośrednich
wypłat pieniężnych dla rolników prowadzących produkcję
ekologiczną (zarówno dla producentów rolnych jak i zbieraczy
dziko rosnących produktów)

Data realizacji: Od dnia publikacji numeru rejestracji wniosku
w sprawie wyłączenia na stronach internetowych Dyrekcji Gene-
ralnej Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Czas trwania programu pomocy: Zgodnie z przedmiotowym
programem pomoc może być udzielana do dnia 31.12.2013
oraz w ciągu 6 kolejnych miesięcy po upływie tego terminu

Cel pomocy: Promocja rolnictwa ekologicznego. Odniesienie
do prawodawstwa wspólnotowego: art. 14 rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006

Sektor(-y) gospodarki: Sektor produkcji zwierzęcej (bydło,
owce i kozy, drób i króliki, tradycyjne drobne hodowle świń i
inne małe hodowle), uprawa owoców (jabłka, gruszki, orzechy,
drobne owoce i inne owoce), winorośli, roślin pastewnych, zbóż,
warzyw, roślin leczniczych, kwiatów, hodowla pszczół, inne
hodowle lub uprawy uznane za kwalifikowalne

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Regione autonoma Valle d'Aosta
Assessorato agricoltura e risorse naturali
Dipartimento Agricoltura
Loc. Grande Charrière, 66
I-11020 Saint-Christophe

Adres internetowy:
http://www.regione.vda.it/agricoltura/biologico/documenti/
riferimenti_3.pdf

Numer XA: XA 159/08

Państwo członkowskie: Republika Słowenii

Region: Območje občine Ravne na Koroškem

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Podpore programom razvoja
podeželja v občini Ravne na Koroškem 2008–2013

Podstawa prawna: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohran-
janje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ravne na Koro-
škem za programsko obdobje 2008–2013 (II. poglavje)

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi:
2008 r.: 26 900 EUR
2009 r.: 27 200 EUR
2010 r.: 27 800 EUR
2011 r.: 28 300 EUR
2012 r.: 28 800 EUR
2013 r.: 29 400 EUR
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Maksymalna intensywność pomocy:

1. Inwestycje w gospodarstwa rolne zajmujące się produkcją podsta-
wową:

— do 50 % kwalifikowalnych kosztów na obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania,

— do 40 % kwalifikowalnych kosztów na pozostałych
obszarach,

— do 60 % kwalifikowalnych kosztów na obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania i do 50 %
kwalifikowalnych kosztów na pozostałych obszarach,
jeżeli inwestycji dokonuje młody rolnik przed upływem
5 lat od rozpoczęcia działalności rolniczej.

Celem pomocy są inwestycje w modernizację obiektów gos-
podarskich, zakup sprzętu do produkcji rolnej, inwestycje w
stałe uprawy oraz poprawę jakości gruntów i pastwisk.

2. Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków:

— w przypadku obiektów nieprodukcyjnych — do 100 %
faktycznych kosztów,

— w przypadku środków produkcji należących do gospo-
darstwa — do 60 % faktycznych kosztów (do 75 %
faktycznych kosztów na obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania), o ile inwestycja nie pro-
wadzi do zwiększenia zdolności produkcyjnych gospo-
darstwa,

— możliwe jest przyznanie dodatkowej pomocy w wyso-
kości 100 % na pokrycie dodatkowych kosztów wynika-
jących z zastosowania tradycyjnych materiałów niezbęd-
nych do zachowania historycznego charakteru budynków.

3. Przeniesienie budynków gospodarskich w interesie publicznym:

— do 100 % faktycznych kosztów, jeśli przeniesienie obej-
muje tylko rozbiórkę, przeniesienie i ponowne posta-
wienie istniejących budynków,

— jeśli w wyniku przemieszczenia rolnik uzyskuje możli-
wość korzystania z bardziej nowoczesnych obiektów,
musi wnieść wkład własny wynoszący 60 % wzrostu
wartości obiektu po przeniesieniu (lub 50 % na obsza-
rach o niekorzystnych warunkach gospodarowania). W
przypadku młodych rolników wkład własny wynosi 45 %
na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodaro-
wania i 55 % na pozostałych obszarach,

— jeżeli w wyniku przeniesienia następuje zwiększenie zdol-
ności produkcyjnych, rolnik musi wnieść wkład własny w
wysokości 60 % kosztów związanych ze zwiększeniem
zdolności produkcyjnych (50 % na obszarach o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania). W przypadku
młodych rolników wkład własny wynosi 45 % na obsza-
rach o niekorzystnych warunkach gospodarowania i 55 %
na pozostałych obszarach.

4. Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych:

— pomoc udzielana przez gminę pokrywa różnicę mię-
dzy współfinansowaniem składek ubezpieczeniowych z
budżetu państwa a kwotą odpowiadająca 50 % kwalifiko-
walnych kosztów składek z tytułu ubezpieczenia upraw i
plonów oraz ubezpieczenia zwierząt gospodarskich od
choroby.

5. Pomoc przeznaczona na scalanie gruntów:

— do 100 % faktycznych kosztów postępowań prawnych i
administracyjnych.

6. Pomoc na rzecz zachęty do produkcji produktów rolnych wysokiej
jakości:

— do 100 % kwalifikowalnych kosztów, przy czym pomoc
jest przyznawana w postaci dotowanych usług i nie może
obejmować bezpośrednich wypłat pieniężnych dla produ-
centów.

7. Zapewnienie wsparcia technicznego:

— do 100 % kosztów kształcenia i szkolenia rolników oraz
usług doradczych, a także kosztów organizacji forów,
konkursów, wystaw i targów, kosztów publikacji, kata-
logów i stron internetowych, oraz kosztów usług zastęp-
stwa. Pomoc jest przyznawana w postaci dotowanych
usług i nie obejmuje bezpośrednich wypłat pieniężnych
dla producentów

Data realizacji: Kwiecień 2008 r. (pomoc nie może być przy-
znawana przed publikacją zestawienia na stronie internetowej
Komisji Europejskiej)

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Do 31.12.2013

Cel pomocy: Wsparcie MŚP

Odesłania do artykułów rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006 oraz koszty kwalifikowalne:

Rozdział II „Zasad przyznawania pomocy na ochronę oraz
rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w gminie Ravne na
Koroškem w latach 2008–2013” przewiduje środki stanowiące
pomoc państwa zgodnie z następującymi artykułami rozporzą-
dzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE ustanawiają-
cego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do pomocy państwa
dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność
związaną z produkcją rolną i zmieniającym rozporządzenie
(WE) nr 70/2001 (Dz.U. L 358 z 16.12.2006, str. 3):

— artykuł 4: Inwestycje w gospodarstwach rolnych,

— artykuł 5: Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków,

— artykuł 6: Przeniesienie budynków gospodarskich w interesie
publicznym,

— artykuł 12: Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczenio-
wych,

— artykuł 13: Pomoc przeznaczona na scalanie gruntów,

— artykuł 14: Pomoc na rzecz zachęty do produkcji produktów
rolnych wysokiej jakości,

— artykuł 15: Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze
rolnym

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Občina Ravne na Koroškem
Gačnikova pot 5
SLO-2390 Ravne na Koroškem

Adres internetowy:
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200822&dhid=95160
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Inne informacje:

Środek dotyczący płatności składek z tytułu ubezpieczenia
upraw i produktów obejmuje następujące niekorzystne warunki
pogodowe, które mogą zostać zakwalifikowane jako kataklizmy:
wiosenne przymrozki, gradobicie, uderzenie pioruna, pożar
spowodowany uderzeniem pioruna, huragany i powodzie.

Zasady określone przez gminę spełniają wymogi rozporządzenia
(WE) nr 1857/2006 dotyczące środków podejmowanych przez
gminy oraz są zgodne z przepisami ogólnymi (procedura przy-
znawania pomocy, kumulacja pomocy, przejrzystość i kontrola
pomocy)

Tomaž ROŽEN
Wójt gminy Ravne na Koroškem

Numer XA: XA 162/08

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Andalucía

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Ayudas destinadas a la recupera-
ción del potencial productivo de las explotaciones de ovino y
caprino tras la aparición de la Lengua Azul

Podstawa prawna: Sección Primera del Capítulo Segundo del
Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas establecidas en el marco del Plan
Andaluz de Recuperación de la Capacidad Productiva del Sector
Ovino y Caprino, así como la concesión de subvenciones en
forma de tipos de interés a préstamos como medidas de apoyo
a los titulares de explotaciones ganaderas de vacuno de carne,
porcino y cunícola ubicadas en Andalucía, y se efectúa su
convocatoria

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Przewiduje się wydatki w wysokości około 3 mln EUR w 2008 r.
i kolejnych 3 mln EUR w 2009 r.

Maksymalna intensywność pomocy: Całkowita wysokość
pomocy wyniesie 30 EUR za każdą owcę samicę hodowlaną w
wieku powyżej 12 miesięcy, padłą lub poddaną ubojowi z
powodu choroby niebieskiego języka, i 40 EUR za każdą kozę
samicę hodowlaną w wieku powyżej 12 miesięcy, padłą lub
poddaną ubojowi z powodu choroby niebieskiego języka.
Ponadto, aby zrekompensować utratę zdolności produkcyjnych
zwierząt, całkowita liczba zwierząt, w odniesieniu do których
złożono wniosek o pomoc, może być o 10 % wyższa od liczby
samic hodowlanych w wieku powyżej 12 miesięcy, padłych lub
poddanych ubojowi z powodu choroby niebieskiego języka

Data realizacji: Począwszy od daty publikacji i wejścia w życie
wspomnianego aktu prawnego Proyecto Orden por la que se estab-
lecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas establecidas en
el marco del Plan Andaluz de Recuperación de la Capacidad Productiva
del Sector Ovino y Capino

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej:

Pomoc będzie wypłacana w 2008 r., natomiast w zależności od
możliwości budżetowych może zostać przedłużona na 2009 r.

Warunkiem jest, by straty w inwentarzu, które należy uzupełnić,
miały miejsce w 2007 r. W związku z tym program pomocy
jest zgodny z warunkami określonymi w art. 10 ust. 8 rozpo-
rządzenia (WE) nr 1857/2006, ponieważ został wprowadzony
w ciągu trzech lat od poniesienia straty i pomoc będzie wypła-
cona w ciągu czterech lat od zdarzenia

Cel pomocy:

Beneficjentami niniejszego programu pomocy mogą być wy-
łącznie MŚP.

Ponadto pomoc ma na celu zrekompensowanie właścicielom
gospodarstw zajmujących się hodowlą owiec i/lub kóz utraty
zwierząt hodowlanych, ułatwiając ich zakup lub uzupełnianie w
celu zapewnienia tej samej liczby zwierząt hodowlanych, co
przed pojawieniem się choroby, zgodnie z art. 10 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1857/2006

Sektor(-y) gospodarki: Sektor hodowli owiec i kóz

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía
C/ Tabladilla, s/n
E-41071 Sevilla

Adres internetowy strony, na której znajduje się pełny
tekst Proyecto Orden:

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/
portal/DGPAgraria/orden_plan_apoyo_sector_ganadero?entrada=
tematica&tematica=194

Inne informacje:

Aktem Proyecto Orden, który reguluje niniejszy program
pomocy, objęto:

— z jednej strony niniejszy program pomocy, tzn. pomoc usta-
nowioną w rozdziale II sekcja I Proyecto Orden, w ramach
andaluzyjskiego planu odbudowy zdolności produkcyjnych
sektora hodowli owiec i kóz,

— z drugiej zaś strony, pomoc de minimis zgodnie z rozporzą-
dzeniem Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia
2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w
odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji
rolnej: dotacje w formie dopłat do odsetek od pożyczek,
jako środka wsparcia dla właścicieli andaluzyjskich gospo-
darstw zajmujących się hodowlą owiec, kóz, bydła, trzody
chlewnej i królików.

Choroba niebieskiego języka jest chorobą wymienioną w wy-
kazie chorób zwierząt sporządzonym przez Światową Organi-
zację Zdrowia Zwierząt i w załączniku do decyzji Rady
90/424/EWG, niniejsza pomoc jest zatem zgodna z art. 10
ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

Przedstawiony środek stanowi część publicznego progra-
mu zwalczania tej choroby ustanowionego przez Orden de
26 de julio de 2007, por la que se establecen medidas de lucha contra
la lengua azul (fiebre catarral ovina) ocasionada por virus del serotipo 1
(BTV-1) y se regula el movimiento pecuario de animales de las especies
sensibles en la Comunidad Autónoma de Andalucía, jest zatem
zgodny z art. 10 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006
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Numer XA: XA 167/08

Państwo członkowskie: Francja
Region: Département des Bouches-du-Rhône

Nazwa programu pomocy: Dispositif d'aides à l'investissement
des Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.)

Podstawa prawna:
— Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

— Articles L1511-2, L1511-3 et L1511-5 du code général des
collectivités territoriales

— Projet de délibération du Conseil général des Bouches-du-
Rhône

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
100 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 15 %

Wysokość pomocy może wynosić od 5 do 15 % całkowitych
kosztów kwalifikowalnych, w zależności od rodzaju sprzętu
oraz od możliwości finansowania z innych źródeł publi-
cznych lub też jej braku, przy czym Rada Departamentu
Bouches-du-Rhône dopilnuje, aby w przypadku kumulacji
pomocy jej łączna wysokość w żadnym wypadku nie przekro-
czyła 40 %.

SPRZĘT POZIOM
POMOCY

Maszyny żniwne (z wyjątkiem maszyn do zbioru
pomidorów, czereśni, oliwek i orzechów)

15 %

Sprzęt przyczyniający się do ochrony i poszano-
wania środowiska

15 %

Sprzęt hodowlany i sprzęt do wytwarzania pasz na
potrzeby własne

15 %

Maszyny żniwne dla produkcji zintegrowanej:
— czereśni,
— pomidorów,
— oliwek (grzebienie wibracyjne, otrząsarki gałęzi,

siatki).

10 %

Pozostały sprzęt 15 %

Budowa hangarów rolniczych 5 %

Przyznawana przez Radę Departamentu pomoc nie przysługuje
na zakup sprzętu używanego

Data realizacji: Od daty opublikowania numeru, pod którym
zarejestrowany został wniosek o wyłączenie, na stronach inter-
netowych Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej

Czas trwania programu pomocy: 2008–2013 r.

Cel pomocy:

W trudnej sytuacji gospodarczej, gdy inwestycje niezbędne do
utrzymania lub poprawy konkurencyjności stają się coraz więk-
szym obciążeniem, należy zachęcać rolników do kolektywizacji
narzędzi i środków produkcji. Zakup sprzętu przez CUMA
zapobiega zbyt dużym inwestycjom indywidualnym, co może
mieć pozytywny wpływ na konkurencyjność gospodarstw
rolnych.

Program pomocy jest objęty art. 4 rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006.

Realizacja programu powinna umożliwić osiągnięcie następują-
cych celów: zmniejszenia kosztów produkcji w gospodarstwach
rolnych poprzez ograniczenie kosztów mechanizacji, zgodnie z
art. 4 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, oraz
ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. d)
tego rozporządzenia, dzięki upowszechnieniu wykorzystania
sprzętu nowatorskiego i bardziej ekologicznego

Sektor(-y) gospodarki:

Wszystkie sektory.

Pomoc jest dostępna dla każdej CUMA niezależnie od sektora
działalności, pod warunkiem że posiada ona status MŚP w rozu-
mieniu prawa wspólnotowego

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Monsieur le Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône
Direction de l'agriculture et du tourisme
Hôtel du Département
52, avenue de Saint-Just
F-13256 Marseille cedex 20

Adres internetowy:

http://www.cg13.fr/amenagements/agriculture/aides.html
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