
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 243/05)

Numer XA: XA 165/08

Państwo członkowskie: Republika Litewska

Region: —

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Pagalba kokybiškų žemės ūkio
produktų gamybai skatinti

Podstawa prawna:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio
23 d. įsakymas Nr. 3D-184 „Dėl pagalbos kokybiškų žemės ūkio
produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin.,
2007, Nr. 46-1759)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 3 d.
įsakymas Nr. 3D-111 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balan-
džio 23 d. įsakymo Nr. 3D-184 “Dėl pagalbos kokybiškų žemės
ūkio produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių patvirtinimo„
pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 27-991)

Planowane w ramach programu pomocy roczne wydatki
lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej
podmiotowi: 5 000 000 LTL, co wg. oficjalnego kursu euro
stanowi 1 448 100 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:
1) do 100 % kosztów działalności związanej z badaniami

rynkowymi, pomysłem i projektem produktów rolnych, obej-
mującej przygotowanie wniosków o uznanie oznaczeń
geograficznych i nazw pochodzenia lub świadectw o szcze-
gólnym charakterze zgodnie z obowiązującymi przepisami
Wspólnoty oraz sporządzenie specyfikacji na potrzeby certy-
fikacji produktów rolnych w ramach systemów jakości
żywności zgodnych z prawem krajowym;

2) do 100 % kosztów wdrożenia systemu zarządzania jakością
zgodnie z LST EN ISO 9001:2001, systemu zarządzania
środowiskiem zgodnie z LST EN ISO 14001:2005, systemu
zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z LST EN
ISO 22000:2005, systemów analizy zagrożeń i krytycznych
punktów kontroli (HACCP), systemu EurepGAP, systemu
identyfikowalności, systemów zapewniających przestrzeganie
zasad autentyczności i marketingu;

3) do 100 % kosztów szkolenia personelu w zakresie stoso-
wania systemu zarządzania jakością zgodnie z LST EN
ISO 9001:2001, systemu zarządzania środowiskiem zgodnie
z LST EN ISO 14001:2005, systemu zarządzania bezpie-
czeństwem żywności zgodnie z LST EN ISO 22000:2005,
systemów analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli
(HACCP), systemu EurepGAP, systemu identyfikowalności,
systemów jakości żywności zgodnych z prawem krajowym,
systemów zapewniających przestrzeganie zasad autentycz-
ności i marketingu;

4) do 100 % kosztów związanych z opłatami na rzecz uzna-
nych organów certyfikujących z tytułu początkowej certyfi-
kacji systemu zarządzania jakością zgodnie z LST EN
ISO 9001:2001, systemu zarządzania środowiskiem zgodnie
z LST EN ISO 14001:2005, systemu zarządzania bezpie-
czeństwem żywności zgodnie z LST EN ISO 22000:2005,
systemów analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli
(HACCP), systemu EurepGAP, systemu identyfikowalności,
systemów zapewniających przestrzeganie zasad autentycz-
ności i marketingu;

5) do 100 % kosztów środków kontroli podejmowanych przez
zewnętrzne organy kontrolne, chyba że prawo Wspólnoty
stanowi, iż przedsiębiorstwa ponoszą te koszty. Pomocy nie
udziela się na pokrycie kosztów monitorowania i nadzoru
produkcji ekologicznej, jeśli wnioskodawca bierze udział w
programie „produkcji ekologicznej” w ramach „wydatków
rolno-środowiskowych”, przewidzianego litewskim progra-
mem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013,
zatwierdzonym decyzją Komisji C(2007) 5076 z dnia
19 października 2007 r.

Data realizacji: 20 marca 2008 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: 31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy:

Pomoc dla MŚP.

Zachęta do wytwarzania podstawowych produktów rolnych
wysokiej jakości.

Stosuje się art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006
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Wydatki kwalifikowalne:
1) wydatki na działalność związaną z badaniami rynkowymi,

pomysłem i projektem produktów rolnych, obejmującą przy-
gotowanie wniosków o uznanie oznaczeń geograficznych i
nazw pochodzenia lub świadectw o szczególnym charakterze
zgodnie z obowiązującymi przepisami Wspólnoty oraz
sporządzenie specyfikacji na potrzeby certyfikacji produktów
rolnych w ramach systemów jakości żywności zgodnych z
prawem krajowym;

2) wydatki na wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie
z LST EN ISO 9001:2001, systemu zarządzania środowis-
kiem zgodnie z LST EN ISO 14001:2005, systemu zarzą-
dzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z LST EN
ISO 22000:2005, systemów analizy zagrożeń i krytycznych
punktów kontroli (HACCP), systemu EurepGAP, systemu
identyfikowalności, systemów zapewniających przestrzeganie
zasad autentyczności i marketingu;

3) wydatki na szkolenie personelu w zakresie stosowa-
nia systemu zarządzania jakością zgodnie z LST EN
ISO 9001:2001, systemu zarządzania środowiskiem zgodnie
z LST EN ISO 14001:2005, systemu zarządzania bezpie-
czeństwem żywności zgodnie z LST EN ISO 22000:2005,
systemów analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli
(HACCP), systemu EurepGAP, systemu identyfikowalności,
systemów jakości żywności zgodnych z prawem krajowym,
systemów zapewniających przestrzeganie zasad autentycz-
ności i marketingu;

4) wydatki związane z opłatami na rzecz uznanych organów
certyfikujących z tytułu początkowej certyfikacji systemu
zarządzania jakością zgodnie z LST EN ISO 9001:2001,
systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z LST EN
ISO 14001:2005, systemu zarządzania bezpieczeństwem
żywności zgodnie z LST EN ISO 22000:2005, systemów
analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP),
systemu EurepGAP, systemu identyfikowalności, systemów
zapewniających przestrzeganie zasad autentyczności i marke-
tingu;

5) wydatki na środki kontroli podejmowane przez zewnętrzne
organy kontrolne, chyba że prawo Wspólnoty stanowi, iż
przedsiębiorstwa ponoszą te koszty. Pomocy nie udziela się
na pokrycie kosztów monitorowania i nadzoru produkcji
ekologicznej, jeśli wnioskodawca bierze udział w programie
„produkcji ekologicznej” w ramach „wydatków rolno-środo-
wiskowych”, przewidzianego litewskim programem rozwoju
obszarów wiejskich na lata 2007–2013, zatwierdzonym
decyzją Komisji C(2007) 5076 z dnia 19 października
2007 r.

Sektor(-y) gospodarki: Podstawowa produkcja rolna

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6)
LT-01103 Vilnius

Strona internetowa:

http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?Isakymas
ID=3431&langparam=LT

http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?Isakymas
ID=3868&langparam=LT

Inne informacje: —

Numer XA: XA 191/08

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: England

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: England Catchment Sensitive
Farming Delivery Initiative (ECSFDI) 2008 to 2015

Podstawa prawna: This is a non-statutory service, participation
in which is voluntary. The Agriculture Act 1986 (section 1c)
provides the legal basis for the provision by Government of
services in connection with any agricultural activity

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

Maj 2008 r.–31 marca 2009 r. 7,9 mln GBP

1 kwietnia 2009 r.–31 marca 2010 r. 7,9 mln GBP

1 kwietnia 2010 r.–31 marca 2011 r. 7,9 mln GBP

1 kwietnia 2011 r.–31 marca 2012 r. 7,9 mln GBP

1 kwietnia 2012 r.–31 marca 2013 r. 7,9 mln GBP

1 kwietnia 2013 r.–31 marca 2014 r. 7,9 mln GBP

1 kwietnia 2014 r.–31 marca 2015 r. 7,9 mln GBP

Razem 55,3 mln GBP

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensyw-
ność pomocy wynosi 100 %, zgodnie z art. 15 rozporządzenia

Data realizacji: Nowy program rozpocznie się z dniem publi-
kacji przez Komisję niniejszego zestawienia

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Nowy program rozpocznie się z dniem publi-
kacji przez Komisję niniejszego zestawienia i zakończy się dnia
31 marca 2015 r. Ostatni dzień składania wniosków to 28 lute-
go 2015 r. Ostatnim dniem wypłaty środków będzie 31 marca
2015 r.
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Cel pomocy:

Ochrona środowiska naturalnego. Celem ECSFDI jest podno-
szenie świadomości w zakresie zanieczyszczenia wody pocho-
dzącego z rozproszonych źródeł rolnych oraz zachęcanie
rolników do wczesnego podejmowania dobrowolnych działań
zmierzających do walki z tym problemem. Obszarem geogra-
ficznym objętym tym programem jest obecnie czterdzieści
najważniejszych zlewisk. Przedstawiono je w załączniku A.
Należy zwrócić uwagę, że te najważniejsze zlewiska zmienią się
w trakcie trwania programu i że niektóre usługi doradztwa obej-
mują większy obszar (poza najważniejszymi zlewiskami). Pro-
gram przyczyni się do osiągnięcia celów w zakresie ochrony
środowiska ustalonych na poziomie krajowym i międzynaro-
dowym, w szczególności określonych w ramowej dyrektywie
wodnej (Water Framework Directive). Świadczenie usługi dorad-
czych dla rolników w ramach ECSFDI jest zgodne z art. 15
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, które reguluje udzielenie
„wsparcia technicznego” przedsiębiorstwom rolniczym.

Kwalifikowalne koszty obejmą doradztwo w zakresie łagodzenia
skutków zanieczyszczenia wody pochodzącego z rozproszonych
źródeł

Sektory gospodarki: Beneficjentami programu ECSFDI będą
wyłącznie podmioty należące do sektora produkcji rolnej.
Wszystkie podsektory kwalifikują się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Organem ustawowo odpowiedzialnym za program jest:

Department for Environment, Food and Rural Affairs
DEFRA
Water Quality Division
Ergon House
Horseferry Road
London SW1P 2AL
United Kingdom

Program jest realizowany przez:
W imieniu DEFRA program jest zarządzany przez agencję
Natural England oraz Environment Agency (Agencję ds. ochrony
środowiska):
Integrated Services & Partnerships Team
John Dower House
Crescent Place
Cheltenham
Gloucestershire GL50 3RA
United Kingdom

Strona internetowa:
Więcej informacji na temat ECSFDI znajduje się na stronie:

http://www.defra.gov.uk/farm/environment/water/csf/pdf/
state-aid-ecsfdi2008.pdf

Inne informacje:
ECSFDI jest w dużym stopniu podobny do Wales Catchment
Sensitive Farming Project, który jest także pomocą publiczną
podlegającą wyłączeniu.

Beneficjenci nie mają możliwości wyboru dostawcy usług.
Dostawca usług będzie otrzymywał zlecenia od Natural England,
agencji wykonawczej rządu Zjednoczonego Królestwa, we
współpracy z Environment Agency (Agencją ochrony środowiska),
która jest organem właściwym dla ramowej dyrektywy wodnej.

Podpisano i opatrzono datą w imieniu Departamentu ds. Środo-
wiska, Żywności i Spraw Wsi (Department for Environment, Food
and Rural Affairs — właściwy organ w Zjednoczonym Króle-
stwie)
M. Duncan Kerr
UK Agricultural State Aid Adviser
DEFRA
Area 5D, 9 Millbank
C/o Nobel House
17 Smith Square
Westminster
London SW1P 3JR
United Kingdom

Załącznik A

NAJWAŻNIEJSZE ZLEWISKA

Identyfikator zlewiska Nazwa zlewiska

Zlewiska obszaru dorzecza Anglii

1 Bure Ant and Muckfleet

2 River Wensum

4a Yare

4b Waveney

9 North Norfolk Rivers

10 Little Ouse (Thetford area)

14 Lincolnshire Coast Rivers

15 Deben, Alde & Ore

17 River Nar

31 Gipping & Orwell
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Identyfikator zlewiska Nazwa zlewiska

Zlewiska obszaru dorzecza Humber

6 East Riding of Yorkshire & North Lincs

8 Yorkshire Ouse, Nidd and Swale

21 Yorkshire Derwent

30 Peak District Dales — West Midlands, East Midlands

39 River Eye

Zlewiska obszaru dorzecza Północny Zachód

11 River Wyre

34 Bassenthwaite Lake

Zlewiska obszaru dorzecza Solway i Tweed

19 River Waver and Biglands Bog

25 Tweed Catchment Rivers (England only)

32 River Eden and tributaries

Zlewiska obszaru dorzecza Severn

3 West Midlands Meres

7 River Lugg (England only)

23 River Wye (England only)

28 River Teme (England only)

36 North Somerset Moors

Zlewiska obszaru dorzecza Południowy Wschód

29a Rivers Test

29b Rivers Itchen

35 Eastern Rother

37 The Stour

40 Pevensey

Zlewiska obszaru dorzecza Południowy Zachód

5 Rivers Axe and Otter

12 Somerset Levels and Moors

13 Slapton Ley, Salcombe to Kingsbridge

16 West Cornwall Catchments

18 Exe Estuary

20 The Frome, The Fleet, part of Poole Harbour

22 Tamar — Tavy Estuary

24 Hamoshire Avon System

26 Dorset Stour (middle reaches)

27 River Camel Valley and tributaries

38 Yealm and Erme Estuaries

Zlewiska obszaru dorzecza Tamizy

33 Rivers Lambourne and Kennet
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Numer XA: XA 197/08

Państwo członkowskie: Republika Litewska
Region: —
Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Techninės paramos (konsulta-
cinėms paslaugomis) teikimas žemės ūkio sektoriuje

Podstawa prawna: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2008 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 3D-222 „Dėl žemės ūkio
ministro 2006 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D-171 „Dėl
žemdirbių konsultavimo finansavimo taisyklių“ pakeitimo“ (Žin.,
2008, Nr. …)

Planowane w ramach programu pomocy roczne wydatki
lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej
podmiotowi: 8 000 000 LTL, co wg. oficjalnego kursu euro
stanowi 2 316 960 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:
1) 100 % kosztów indywidualnej konsultacji trwającej do pół

godziny;

2) 100 % kosztów indywidualnej konsultacji trwającej do jednej
godziny;

3) 80 % kosztów indywidualnej konsultacji trwającej ponad
jedną godzinę;

4) 100 % kosztu organizacji jednego seminarium konsultacyj-
nego (trwającego nie krócej niż cztery godziny lekcyjne i z
co najmniej 12 uczestnikami);

5) 100 % kosztów organizacji jednego dnia wyjazdowego;

6) 100 % kosztów przygotowania i wydrukowania artykułu
informacyjnego (jedna strona A4);

7) 100 % kosztów przygotowania i wydrukowania broszury
(jedna strona A4)

Data realizacji: 5 czerwca 2008 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: 31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy:
Pomoc dla MŚP.

Wsparcie techniczne w sektorze rolnym w celu zwiększenia
konkurencyjności i wydajności rolnictwa oraz ułatwienia
procesu uruchamiania alternatywnej działalności na obszarach
wiejskich.

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

Wydatki kwalifikowalne:
1) wynagrodzenie konsultantów i specjalistów;

2) składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz gwarancyjny;

3) koszty telekomunikacyjne;

4) koszty transportu;

5) wydatki związane z opłatami za wynajem i eksploatację
pomieszczeń;

6) koszt przygotowania i wydrukowania materiałów i infor-
macji konsultacyjnych;

7) koszt wynajmu urządzeń niezbędnych do świadczenia
usług konsultacyjnych;

8) koszt zakupu programów komputerowych i narzędzi
niezbędnych do świadczenia usług konsultacyjnych;

9) utrzymanie oraz koszty eksploatacji kserokopiarek i sprzętu
komputerowego;

10) koszty administracyjne i pozostałe związane bezpośrednio
z działalnością konsultingową

Sektor(-y) gospodarki: Podstawowa produkcja rolna

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6)
LT-01103 Vilnius

Strona internetowa:
http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?Isakymas
ID=3584&langparam=LT

Inne informacje: —

Kazys SIVICKIS
Podsekretarz w Ministerstwie Rolnictwa Republiki Litewskiej

Numer XA: XA 201/08

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: Wales

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Cynllun Grant Tirwedd Tywi (Tywi
Landscape Grant Scheme)

Podstawa prawna: Local Government Act 2000

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

Kod działalności Rok budżetowy
2008/2009

Rok budżetowy
2009/2010

Rok budżetowy
2010/2011 Ogółem razem

Program dotacji dla właścicieli gruntów 103 000 GBP 124 000 GBP 120 000 GBP 347 000 GBP

Szkolenie 2 000 GBP 4 200 GBP 3 000 GBP 9 200 GBP
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Maksymalna intensywność pomocy: Intensywność pomocy
wynosi 100 %

Data realizacji: Realizacja programu rozpocznie się z dniem
3 czerwca 2008 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Program rozpoczyna się dnia 3 czerwca 2008 r.
Program zakończy się dnia 31 grudnia 2011 r. Ostatnia płat-
ność zostanie zrealizowana dnia 31 grudnia 2011 r.

Cel pomocy:
Główny cel

Ochrona tradycyjnych krajobrazów i budynków poprzez system
dotacji kapitałowych zgodny z art. 5 rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006.

Pomoc będzie przyznawana wyłącznie na inwestycje, których
celem jest zachowanie lub rozwój dziedzictwa krajobrazowego.
Obszar objęty projektem to tradycyjny krajobraz o wysokiej
wartości ochronnej uwzględniony w lokalnym planie działania
na rzecz różnorodności biologicznej. Pomoc może być wypła-
cana według jednej z trzech poniższych stawek:

1) w przypadku przyznania dotacji na rzecz obiektów niepro-
dukcyjnych stawka pomocy wynosi 100 % zgodnie z art. 5
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006;

2) w przypadku inwestycji lub kapitalnych remontów mających
na celu zachowanie produkcyjnych obiektów dziedzictwa
kulturalnego umiejscowionych na terenie gospodarstw
rolnych, takich jak budynki gospodarskie, udziela się pomocy
w wysokości 60 % poniesionych kosztów rzeczywistych, pod
warunkiem że inwestycja nie powoduje wzrostu zdolności
produkcyjnych gospodarstwa. Przepis ten stosuje się w
odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych związanych z
wykonaniem odpowiednich prac przy użyciu materiałów
nowoczesnych. Istnieje możliwość przyznania dodatkowej
pomocy w wysokości do 100 % na pokrycie dodatkowych
kosztów poniesionych w wyniku zastosowania materiałów
tradycyjnych niezbędnych do zachowania dziedzictwa kultu-
ralnego;

3) w przypadku wzrostu zdolności produkcyjnych stawka
pomocy nie może przekroczyć 40 % inwestycji kwalifikowa-
nych. Przepis ten stosuje się w odniesieniu do kosztów kwali-
fikowalnych związanych z wykonaniem odpowiednich prac
przy użyciu materiałów nowoczesnych. Istnieje możliwość
przyznania dodatkowej pomocy o stawce w wysokości do
100 % w celu pokrycia dodatkowych kosztów poniesionych
w wyniku zastosowania materiałów tradycyjnych niezbęd-
nych do zachowania obiektów dziedzictwa kulturalnego.

Decyzje co do wysokości wypłacanej pomocy będą podejmo-
wane w poszczególnych przypadkach, z których każdy zostanie
poddany ocenie w celu określenia czy stanowi budynek niepro-
dukcyjny, produkcyjny oraz czy wpłynie na wzrost zdolności
produkcyjnych gospodarstwa.

Cel drugorzędny

Na prowadzenie działalności szkoleniowej dla rolników i
pracowników gospodarstw rolnych w zakresie umiejętności
niezbędnych do zachowania tradycyjnych cech krajobrazów i

obiektów dziedzictwa kulturalnego. Niniejsza pomoc jest
zgodna z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, a koszty
kwalifikowalne będą stanowić koszty organizacji programów
szkoleniowych i świadczenia usług doradczych. Pomoc na rzecz
przedsiębiorstw niezajmujących się produkcją rolną, przedsię-
biorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do
obrotu produktów rolnych przyznawana będzie zgodnie z
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006

Sektor(-y) gospodarki:
Program ma zastosowanie do przedsiębiorstw zajmujących się
produkcją rolną. Kwalifikujące się przedsiębiorstwa muszą się
zaliczać do „małych lub średnich przedsiębiorstw”, co oznacza,
że beneficjenci programu (w przeciwieństwie do usługodawców)
muszą zatrudniać mniej niż 250 pracowników, mieć roczny
obrót niższy niż 50 mln EUR lub bilansowy kapitał własny
niższy niż 43 mln EUR, a także nie mogą stanowić własności
innych przedsiębiorstw w więcej niż 25 %.

Nie stosuje się płatności bezpośrednich dla producentów w
związku ze świadczeniem usług szkoleniowych i edukacyjnych

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Carmarthenshire County Council
County Hall
Carmarthen SA31 1LQ
United Kingdom

Organ ustawowy odpowiedzialny za program:
Carmarthenshire County Council
County Hall
Carmarthen SA31 1LQ
United Kingdom

Organizacja zarządzająca programem:
Carmarthenshire County Council jako organ odpowiedzialny za
Tywi Afon yr Oesoedd (Tywi a River Through Time) Landscape
Partnership

Strona internetowa:
http://www.carmarthenshire.gov.uk/ccc_apps/tywi/press %
20releases/State %20Aid %20V3.final.doc

Inne informacje:
Bardziej szczegółowe informacje na temat kwalifikowalności
oraz zasad programu można znaleźć na wyżej wymienionych
stronach internetowych.

Podpisano i opatrzono datą w imieniu Departamentu ds. Środo-
wiska, Żywności i Spraw Wsi (ang. Department for Environment,
Food and Rural Affairs) (właściwy organ w Zjednoczonym Króle-
stwie)
M. Duncan Kerr
UK Agricultural State Aid Adviser
DEFRA
Area 5D, 9 Millbank
C/o Nobel House
17 Smith Square
Westminster
London SW1P 3JR
United Kingdom
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