
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 wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie

(WE) nr 70/2001

(2008/C 225/02)

Numer XA: XA 303/07

Państwo członkowskie: Irlandia

Region: Całe terytorium państwa członkowskiego

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną:

On Farm Market Valuation Scheme (Bovine TB and BR) and Reactor Grant Scheme for dealers/transient
herds

Podstawa prawna:

The Diseases of Animals Act 1966

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przy-
znanej podmiotowi: Całkowita kwota pomocy wypłacanej w ramach przedmiotowych programów zależy
od zakresu występowania choroby, co z kolei jest uwarunkowane liczbą ujawnionych ognisk choroby i
gospodarstw podlegających ograniczeniom ze względu na gruźlicę bydła i brucelozę. Z tego względu nie
można przewidzieć poziomu wydatków w okresie 2007–2013 r. Zatem wartości liczbowe wskazane poniżej
w odniesieniu do planowanych wydatków opierają się na istniejącym obecnie zakresie chorób i wydatkach
przewidywanych na 2007 r.:

2007 (EUR) 2008 (EUR) 2009 (EUR) 2010 (EUR) 2011 (EUR) 2012 (EUR) 2013 (EUR)

Oszacowanie wartości rynkowej na poziomie
gospodarstwa

14,5 mln 14,5 mln 14,5 mln 14,5 mln 14,5 mln 14,5 mln 14,5 mln

Dotacje na rzecz bydła o odczynie pozy-
tywnym na próbę tuberkulinową (stado
towarowe/stado wędrowne)

0,002 mln 0,002 mln 0,002 mln 0,002 mln 0,002 mln 0,002 mln 0,002 mln

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji: 1.11.2007

Czas trwania programu lub pomocy indywidualnej: Program „On-Farm-Market Valuation” jest realizo-
wany w oparciu o bieżącą sytuację i zależy bezpośrednio od zakresu występowania gruźlicy bydła i bruce-
lozy w Irlandii. Program ten będzie obowiązywał do czasu całkowitego zwalczenia obydwu chorób

Cel pomocy: Rekompensata dla rolników za straty spowodowane stwierdzeniem choroby i usuwaniem
zwierząt uznanych za dotknięte gruźlicą bydła lub brucelozą.

Zachęcanie do ujawniania przypadków chorobowych.

Pomoc jest przyznawana zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 — Pomoc na rzecz
chorób zwierząt i roślin oraz epidemii szkodników

Sektor(-y) gospodarki: Bydło
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Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Department of Agriculture and Food
Maynooth Business Park
Maynooth Co. Kildare
Ireland

Adres internetowy:

http://www.agriculture.gov.ie/animal_health/ERAD/ERAD_comp_scheme07.doc

Numer XA: XA 414/07

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Lombardia

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną:

Misura regionale di sostegno ai servizi di sostituzione in agricoltura

Podstawa prawna:

Legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7, «Norme per gli interventi regionali in agricoltura», art. 10, «Assistenza
tecnica alle aziende agricole, formazione e qualificazione professionale», comma 2, lettera i)

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przy-
znanej podmiotowi: 150 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: W przypadku żadnego beneficjenta wyasygnowana kwota nie może
przekraczać 30 % wartości działalności związanej z usługami zastępczymi, po pomniejszeniu o środki
publiczne innego rodzaju

Data realizacji: Od 15.12.2007

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Do dnia 31.12.2011

Cel pomocy: W ramach program pomocy dąży się do osiągnięcia następujących celów:

— poprawa standardu życia i pracy pracowników sektora rolnictwa i hodowli zwierząt,

— wspieranie kształcenia i szkolenia zawodowego rolników i pracowników gospodarstw,

— tworzenie nowych możliwości zatrudnienia dla osób bezrobotnych i osób młodych poszukujących
pierwszego miejsca pracy,

— wspieranie integracji społecznej i zawodowej, także osób pochodzących spoza Wspólnoty, zamierzają-
cych wnieść wkład w działalność gospodarstw rolnych w regionie Lombardia,

— wspieranie elastyczności zatrudnienia,

— zapobieganie pracy „na czarno” przy uprawach polnych,

— poprawa w zakresie zarządzania gospodarstwami rolnymi.

Stosuje się art. 15 ust. 2 lit. a) i b) oraz art. 15 ust. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

Celem pomocy jest wniesienie wkładu w koszty ponoszone z tytułu świadczenia usług zastępczych w
gospodarstwach rolnych położonych na terytorium regionu Lombardia, w związku z tymczasowym zastą-
pieniem rolnika, wspólnika rolnika lub pracownika gospodarstwa podczas nieobecności spowodowanej
chorobą, wypadkiem, urlopem macierzyńskim, urlopem wypoczynkowym lub udziałem w szkoleniu zawo-
dowym

Sektor(-y) gospodarki: Małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność związaną z wytwarzaniem
produktów rolnych
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Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Regione Lombardia
Direzione generale agricoltura
Via Pola, 12/14
I-20124 Milano

Adres internetowy:
www.regione.lombardia.it

www.agricoltura.regione.lombardia.it

Inne informacje: —
Raccordo con le politiche nazionali e comunitarie
Enrica GENNARI
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