
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 w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących
działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie

(WE) nr 70/2001

(2008/C 259/08)

Numer XA: XA 231/08

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Comunidad Valenciana

Nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną:

Asociación empresarial de productores de porcino de la Comu-
nidad Valenciana

Podstawa prawna:

Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y Alimenta-
ción, que concede la subvención basada en una línea nominativa
descrita en la ley 15/2007 de presupuestos de la Generalitat

Planowane roczne wydatki: 15 000 EUR w 2008 r.

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji: począwszy od dnia publikacji numeru, pod
którym zarejestrowano wniosek o wyłączenie na stronie interne-
towej Komisji — Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Czas trwania pomocy indywidualnej: Rok 2008

Cel pomocy: Szkolenie, promocja i szerzenie wiedzy w zakresie
produkcji hodowlanej, przy uwzględnieniu wymogów rynko-
wych, bezpieczeństwa żywności, identyfikowalności i wpływu
na środowisko w sektorze hodowli trzody chlewnej w Comu-
nidad Valenciana (art. 15 rozporządzenia (WE) 1857/2006)

Sektory gospodarki: Producenci trzody chlewnej

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
Amadeo de Saboya, 2
E-46010 Valencia

Inne informacje: dołączono tekst uchwały o przyznaniu
pomocy

Adres internetowy:

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
PROGAPORC.pdf

Walencja, dnia 2 czerwca 2008 r.

La directora general de producción agraria
Laura Peñarroya FABREGAT

Numer XA: XA 232/08

Państwo członkowskie: Republika Litewska

Region: —

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

Parama ūkiams modernizuoti 2007–2013 m. (schemos
XA 289/07) pakeitimas

Podstawa prawna:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 23 d.
įsakymas Nr. 3D-297 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m.
rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. 3D-389 „Dėl paramos ūkiams
modernizuoti 2007–2013 metais taisyklių“ pakeitimo“ (Žin.,
2008, Nr. 61-2322) (décret no 3D-297)

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Planowany roczny budżet wynosi 10,5 mln LTL (3,04 mln EUR
zgodnie z oficjalnym kursem wymiany)

Maksymalna intensywność pomocy: Na mocy tych prze-
pisów rolnicy mają otrzymać pomoc pokrywającą 20 %
kosztów zakupu nowych ciągników lub kombajnów rolniczych,
podczas gdy młodzi rolnicy, którzy w chwili składania wniosku
nie przekroczyli 40 roku życia i którzy rozpoczęli działalność
nie wcześniej niż pięć lat przed zakupem przedmiotowego ciąg-
nika lub kombajnu rolniczego (zwani dalej „młodymi rolni-
kami”) mają otrzymać pomoc pokrywającą 25 % kosztów
zakupu.

Całkowita kwota pomocy inwestycyjnej przypadająca na jednego
beneficjenta pomocy i na jeden wniosek nie może przekroczyć
10 000 LTL (15 000 LTL w przypadku młodych rolników) w
przypadku zakupu ciągnika oraz 40 000 LTL (50 000 LTL w
przypadku młodych rolników) w przypadku zakupu kombajnu
rolniczego.
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Wysokość pomocy przyznanej na pokrycie części kosztów
zakupu ciągnika lub kombajnu rolniczego nie może przekro-
czyć 40 % kosztów kwalifikujących się inwestycji (lub 50 % w
przypadku młodych rolników). Całkowita kwota pomocy otrzy-
mywana w związku z zakupem ciągnika lub kombajnu rolni-
czego nie może być wypłacana na pokrycie tych samych kwalifi-
kujących się wydatków, jeżeli tego rodzaju kumulacja spowodo-
wałaby przekroczenie maksymalnej kwoty pomocy określonej
powyżej, o której mowa w art. 19 rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006. Wszelka pomoc inwestycyjna otrzymana w
związku z ciągnikiem lub kombajnem rolniczym jest sumo-
wana. Obejmuje ona pomoc państwa otrzymaną na mocy wyżej
wspomnianych przepisów oraz wszelkie inne wsparcie finan-
sowe otrzymane w związku z zakupem nowego ciągnika lub
kombajnu rolniczego wskazanego we wniosku o dokonanie
płatności.

Maksymalna wysokość pomocy inwestycyjnej nie może przekra-
czać sumy wskazanej w art. 4 ust. 9 rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006, tj. 400 000 EUR.

Kwota pomocy może zostać zmodyfikowana w zależności od
liczby beneficjentów i potrzeb w zakresie finansowania

Data realizacji: Program pomocy wchodzi w życie po
oficjalnym opublikowaniu niniejszego zestawienia informacji
przez Komisję

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

Cel pomocy:

— pomoc dla MŚP,

— zakup maszyn i sprzętu,

— zmniejszenie kosztów produkcji,

— poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych,

— ułatwienie rolnikom zakupu maszyn rolniczych.

Zastosowanie mają przepisy art. 4 ust. 4 lit. b) rozporządzenia
(WE) nr 1857/2006.

Kwalifikujące się wydatki:

1) Do pokrycia części kosztów zakupu nowych ciągników
(zwanych dalej „ciągnikami”) i nowych kombajnów rolni-
czych z własnym napędem lub ciągnionych wykorzystywa-
nych do produkcji rolnej (zwanych dalej „kombajnami rolni-
czymi”), za wyjątkiem kombajnów buraczanych, z wyłącze-
niem podatku VAT wykorzystywane są specjalne fundusze
wsparcia programów rolnych.

2) Wnioskodawcom, którzy część lub całość kosztów zakupu
ciągnika lub kombajnu rolniczego ponieśli przed złożeniem
wniosku do agencji interwencyjnej, nie przyznaje się
pomocy. Część kosztów, która powstała po złożeniu
wniosku w stosownym terminie zgodnie z pkt 7, nie jest
zwracana.

3) Zgodnie z art. 4 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006,
nie można przyznawać pomocy w przypadku prostych
inwestycji odtworzeniowych w odniesieniu do maszyn rolni-
czych

Sektor(y) gospodarki: Podstawowa produkcja rolna

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (ministère de
l'Agriculture)
Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)
LT-01103 Vilnius

Adres internetowy:

http://www.zum.lt/lt/teisine-informacija/isakymai

Inne informacje: —

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos sekretorius
Kazys SIVICKIS

Numer XA: XA 248/08

Państwo członkowskie: Belgia

Region: Vlaanderen

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

Overheidstoelage voor de ophaling en verwerking van krengen
van landbouwdieren

Podstawa prawna:

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006, betref-
fende de ophaling en verwerking van dierlijk afval, artikel 3, § 2
en § 3

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Dotacja obliczana jest co roku na podstawie rzeczywistych
kosztów za tonę oraz na podstawie całkowitej liczby hodowców
bydła. Wysokość rocznie przyznanej pomocy nie może przekra-
czać 10 000 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Rozporządzenie (WE)
nr 1857/2006 zezwala na partycypację w kosztach w wysokości
100 % w przypadku kosztów związanych z usuwaniem i 75 %
w przypadku kosztów związanych z przetwarzaniem zwłok
zwierząt gospodarskich.

Region Flandrii przyznaje pomoc w wysokości 50 % całkowi-
tych kosztów związanych z usuwaniem i przetwarzaniem zwłok
zwierząt gospodarskich

Data realizacji: Środek pomocy wchodzi w życie dnia
1.1.2008 r. Powołujemy się na kompensacyjny charakter tego
programu pomocy, zgodnie z ostatnim ustępem pkt 16 pream-
buły „Wspólnotowych wytycznych dotyczących sektora
rolnictwa i leśnictwa na lata 2007–2013.”

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Niniejszy program pomocy pozostaje w mocy
do dnia 30 czerwca 2014 r. włącznie
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Cel pomocy: Zapobieganie porzucaniu zwłok zwierząt gospo-
darskich i zmniejszanie związanego z tym ryzyka dla zdrowia
ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego

Środek pomocy spełnia wszystkie warunki ustanowione w art.
16 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Sektor(y) gospodarki: Sektory hodowli zwierząt (hodowla
bydła)

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Stationsstraat 110
B-2800 Mechelen

Strona internetowa:
http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/l 510

Inne informacje: —
Henny DE BAETS
Administrateur-generaal

Numer XA: XA 260/08

Państwo członkowskie: Francja
Region: Centre
Nazwa programu pomocy:
Encouragements à la production de produits agricoles de qualité
et assistance technique aux exploitations

Podstawa prawna:
— Artykuły 14 i 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006,

— Code général des collectivités territoriales (partie législative),
articles L 1511-1 et L 1511-2,

— Communication du Président du Conseil régional du Centre
sur la stratégie de développement de l'agriculture et de la
forêt de la région Centre, présentée en séance plénière de
juin 2006,

— Délibération de la commission permanente régionale
no 07.08.55 du 12 octobre 2007

Planowane w ramach programu roczne wydatki:
2 200 000 EUR rocznie do 2012 r. oraz 2 000 000 EUR w
2013 r.

Maksymalna intensywność pomocy: Zgodnie z art. 14 i 15
wymienionego rozporządzenia pomoc może osiągnąć 100 %
wszystkich poniesionych kosztów kwalifikowanych lub ich
określonej części

Data realizacji: 2008 r., pod warunkiem opublikowania
numeru, pod którym zarejestrowany został wniosek o wyłą-
czenie, na stronach internetowych Dyrekcji Generalnej ds.
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji

Czas trwania programu pomocy: Do dnia 31 grudnia 2013
r., czyli do daty, do której stosuje się rozporządzenie (WE)
nr 1857/2006

Cel pomocy: W ramach polityki wspierania na podstawie
umów branżowych projektów branżowych związanych z rozpo-
czynaniem działalności i zatrudnieniem w sektorze rolnictwa,
promocją produktów regionalnych i umów terytorialnych region
Centre oferuje wsparcie techniczne dla gospodarstw rolnych. W

związku z tym region pragnie stworzyć ramy działań podejmo-
wanych w związku z pomocą techniczną, która będzie udzielana
wyłącznie dla działań prowadzonych w ramach tych umów.

Pomoc będzie udzielana wyłącznie w odniesieniu do działań
wymienionych w umowach o wspieraniu projektów branżo-
wych, w rozporządzeniu w sprawie nowych umów terytorial-
nych, w ramach polityki wsparcia rozpoczynania działalności i
zatrudnienia, w konwencji zawartej z podmiotami szkolenia
zawodowego w rolnictwie oraz w ramach wspierania promocji
produktów.

Planowane cele programu pomocy regionu Centre obejmują:
poprawę i przestawienie produkcji, podnoszenie jakości.

Zgodnie z art. 14 i 15 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1857/2006, do wydatków kwalifikowanych zalicza się nastę-
pujące wydatki:

— usługi analityczne i doradcze, które nie mają charakteru ciąg-
łego lub okresowego, w szczególności związane z następują-
cymi dziedzinami: dostosowanie gospodarstw rolnych do
potrzeb rynku, organizacja pracy, zarządzanie, ochrona
środowiska, energia oraz organizacja narzędzi produkcyj-
nych w związku z przejęciem lub stworzeniem gospodar-
stwa rolnego,

— usługi związane z zastępowaniem rolników w wieku poniżej
pięćdziesięciu lat, którzy prowadzą działalność od mniej niż
pięciu lat, celem umożliwienia im uczestnictwa w szkole-
niach lub zastępowaniem hodowców podczas urlopu,

— zbiorowe działania promowania oficjalnego oznaczenia
jakości lub związku produktów rolnych z regionem lub
miejscem wytwarzania stanowiącym część regionu, pod
warunkiem że sposoby komunikacji nie opierają się na
porównaniu z innymi produktami, ale podkreślają wyłącznie
właściwości charakterystyczne dla danego produktu.
Wspomniane zbiorowe działania promocyjne polegają na
organizacji lub uczestnictwie w forach, konkursach lub
targach oraz realizacji publikacji (plakatów, promocji w
punktach sprzedaży, stron internetowych itp.) przedstawiają-
cych obiektywne informacje oparte na faktach i dotyczące
produktów regionu Centre.

Wszystkie środki pomocy zostaną przyznane w naturze, w
formie dotowanych usług. Zgodnie z art. 14 i 15 rozporządze-
niem (WE) nr 1857/2006 o wyłączeniach rolnych program nie
przewiduje żadnych płatności bezpośrednich na rzecz benefi-
cjentów. Zostanie położony nacisk, aby każdy producent miał
dostęp do usług świadczonych przez organizację producentów,
która jest beneficjentem, w sposób wolny od dyskryminacji oraz
na równych warunkach i bez wymogu członkostwa

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie gospodarstwa rolne zarejes-
trowane jako MŚP w regionie Centre

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Conseil régional du Centre
9, rue St Pierre Lentin
F-45041 Orléans cedex 1
Tel. (33) 238 70 30 30
Fax (33) 238 70 31 18

Strona internetowa:

http://www.regioncentre.fr/jahia/webdav/site/portail/shared/agri-
culture/docs/Region-Centre-Agriculture-Reglement-cadre-exploi-
tations.pdf
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