
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 274/02)

Numer XA: XA 236/08

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Regione Autonoma Valle d'Aosta

Nazwa programu pomocy:

Incentivi per il pagamento di premi assicurativi

Podstawa prawna:

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 «Disposizioni in
materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti» e succes-
sive modificazioni e integrazioni [in particolare, l'articolo 2,
comma 1, lettera g), e comma 1 bis, l'articolo 3 e l'articolo 6,
comma 1, lettera d)] e deliberazione della Giunta regionale del
13 giugno 2008, n. 1814 «Precisazioni in merito alla conces-
sione degli incentivi previsti per il settore della zootecnia dalle
leggi regionali 4 settembre 2001, n. 21 e 22 aprile 2002, n. 3,
e successive modificazioni e integrazioni»

Planowane w ramach programu roczne wydatki:
1 500 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

1. 80 % kosztu składek ubezpieczeniowych, w przypadku gdy
polisa przewiduje objęcie ubezpieczeniem jedynie strat
spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi
porównywalnymi z klęskami żywiołowymi;

2. 50 % kosztu składek ubezpieczeniowych, w przypadku gdy
polisa przewiduje objęcie ubezpieczeniem:

a) strat spowodowanych przyczynami, o których mowa w
pkt 1, oraz innych strat spowodowanych warunkami
pogodowymi; i/lub

b) strat spowodowanych chorobami zwierząt

Data realizacji: Począwszy od dnia publikacji numeru identyfi-
kacyjnego wniosku o wyłączenie na stronie internetowej Komisji
— Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiej-
skich

Czas trwania programu pomocy: Zgodnie z przedmiotowym
programem pomoc może być przyznawana do dnia 31 grudnia
2013 r. oraz w ciągu 6 kolejnych miesięcy po upływie tego
terminu

Cel pomocy: Zachęty na rzecz pokrycia wydatków poniesio-
nych przez stowarzyszenia rolnicze, na rzecz ochrony ubezpie-
czeniowej członków stowarzyszeń z tytułu szkód w zakresie
hodowli spowodowanych nieprzewidzianymi zdarzeniami,
chorobami zakaźnymi i innymi chorobami mają na celu zachę-
canie do zawierania polis ubezpieczeniowych z tytułu zagrożeń
dotyczących hodowli związanych ze zjawiskami klimatycznymi i
chorobami zwierząt.

Pomoc nie będzie stanowiła przeszkody dla funkcjonowania
rynku wewnętrznego w zakresie usług ubezpieczeniowych, nie
będzie ograniczona do jednego towarzystwa ubezpieczeniowego
ani do jednej grupy ubezpieczeniowej obejmującej różne towa-
rzystwa, a przyznanie pomocy nie będzie uzależnione od
zawarcia umowy ubezpieczeniowej z firmą mającą siedzibę w
regionie Valle d'Aosta.

Odniesienie do przepisów wspólnotowych: art. 12 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1857/2006.

Należy dodać, że odniesienie do tego artykułu, a tym samym do
wszystkich przewidzianych w nim i wymienionych wyżej
warunków, znajduje się w art. 2 ust. 1bis ustawy nr 21/2001

Sektor(y) gospodarki: Hodowle gatunków przewidzianych w
ustawie regionalnej nr 17 z dnia 26 marca 1993 r. ustanawia-
jącej regionalny rejestr zwierząt gospodarskich i hodowli (bydła,
owiec, kóz, świń i koniowatych) oraz innych gatunków mają-
cych znaczenie dla produkcji zwierzęcej

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Assessorato Agricoltura e Risorse naturali
Dipartimento Agricoltura
Direzione investimenti aziendali e sviluppo zootecnico
Loc. Grande Charrière, 66
I-11020 Saint-Christophe (Aosta)

Adres internetowy:

http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp?pk_alle-
gato=1348

Saint-Christophe

Emanuele DUPONT
Il Coordinatore del Dipartimento Agricoltura
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Numer XA: XA 237/08

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Regione Autonoma Valle d'Aosta

Nazwa programu pomocy:

Incentivi per le rassegne e i concorsi zootecnici

Podstawa prawna:

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 «Disposizioni in
materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti» e succes-
sive modificazioni e integrazioni [in particolare, l'articolo 2,
comma 1, lettera e), e comma 1 bis, l'articolo 3 e l'articolo 6
comma 1, lettera b)] e deliberazione della Giunta regionale del
13 giugno 2008, n. 1814 «Precisazioni in merito alla conces-
sione degli incentivi previsti per il settore della zootecnia dalle
leggi regionali 4 settembre 2001, n. 21 e 22 aprile 2002, n. 3,
e successive modificazioni e integrazioni»

Planowane w ramach programu roczne wydatki:
280 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 70 % poniesionych
kosztów kwalifikowalnych

Data realizacji: Począwszy od dnia publikacji numeru identyfi-
kacyjnego wniosku o wyłączenie na stronie internetowej Komisji
— Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiej-
skich

Czas trwania programu pomocy: Zgodnie z przedmiotowym
programem pomoc może być przyznawana do dnia 31 grudnia
2013 r. oraz w ciągu 6 kolejnych miesięcy po upływie tego
terminu

Cel pomocy: Zachęty na rzecz wystaw i konkursów zwierząt
mają na celu pokrycie kosztów kwalifikowalnych związanych z
organizacją takich wydarzeń i udziałem w nich.

Do uzyskania pomocy kwalifikują się następujące koszty:

1. opłaty z tytułu uczestnictwa,

2. koszty podróży,

3. koszty publikacji,

4. koszty wynajmu pomieszczeń wystawowych,

5. symboliczne nagrody przyznawane do wartości 250 EUR na
nagrodę i zwycięzcę.

Pomoc przyznaje się w formie rzeczowej za pośrednictwem
usług dotowanych, nie może ona obejmować bezpośrednich
wypłat pieniężnych dla producentów i musi być dostępna dla
wszystkich kwalifikujących się podmiotów na danym obszarze,
na podstawie obiektywnie określonych kryteriów. Ewentualna
organizacja usług przez stowarzyszenia producentów nie
oznacza, że przynależność do nich jest warunkiem uzyskania
dostępu do usług, a udział podmiotów niebędących członkami
w kosztach administracyjnych stowarzyszenia lub organizacji
jest ograniczony do kosztów poniesionych w związku z wyko-
nanymi usługami.

Odniesienie do prawodawstwa wspólnotowego: art. 15 ust. 1,
ust. 2 lit. d), ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

Należy dodać, że odniesienie do tego artykułu, a tym samym do
wszystkich przewidzianych w nim i wymienionych wyżej
warunków, znajduje się w art. 2 ust. 1bis ustawy nr 21/2001

Sektor(y) gospodarki: Hodowle gatunków przewidzianych w
ustawie regionalnej nr 17 z dnia 26 marca 1993 r. ustanawia-
jącej regionalny rejestr zwierząt gospodarskich i hodowli (bydła,
owiec, kóz, świń i koniowatych) oraz innych gatunków mają-
cych znaczenie dla produkcji zwierzęcej

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Assessorato Agricoltura e Risorse naturali
Dipartimento Agricoltura
Direzione investimenti aziendali e sviluppo zootecnico
Loc. Grande Charrière, 66
I-11020 Saint-Christophe (Aosta)

Adres internetowy:

http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp?pk_alle-
gato=1348

Saint-Christophe

Emanuele DUPONT
Il Coordinatore del Dipartimento Agricoltura

Numer XA: XA 238/08

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Regione Autonoma Valle d'Aosta

Nazwa programu pomocy:

Incentivi per l'effettuazione di controlli sanitari e di qualità sui
prodotti della filiera zootecnica

Podstawa prawna:

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 «Incentivi regionali per
l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di inte-
resse zootecnico» e successive modificazioni e integrazioni [in
particolare l'articolo 2, comma 1, lettera d), comma 2 e comma
4 bis] e deliberazione della Giunta regionale del 13 giugno
2008, n. 1814 «Precisazioni in merito alla concessione degli
incentivi previsti per il settore della zootecnia dalle leggi regio-
nali 4 settembre 2001, n. 21 e 22 aprile 2002, n. 3, e succes-
sive modificazioni e integrazioni»

Planowane w ramach programu roczne wydatki:
800 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 70 % wydatków kwalifi-
kowalnych
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Data realizacji: Od dnia publikacji numeru rejestracji wniosku
w sprawie wyłączenia na stronach internetowych Komisji Euro-
pejskiej -Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Czas trwania programu pomocy: Pomoc w ramach programu
może być przyznawana do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz w
ciągu 6 kolejnych miesięcy po upływie tego terminu

Cel pomocy: Celem zachęt do przeprowadzania kontroli sani-
tarnych i kontroli jakości produktów sektora hodowli zwierząt
jest zagwarantowanie poprawy w zakresie jakości produktów i
ochrony zdrowia konsumentów.

Przewidziane zachęty są przyznawane w postaci dotowanych
usług, nie obejmują bezpośrednich wypłat pieniężnych na rzecz
producentów i są dostępne dla wszystkich kwalifikujących się
podmiotów na danym obszarze na podstawie obiektywnie
określonych kryteriów. Jeśli usługi dotowane są organizowane
przez stowarzyszenia producentów, warunkiem dostępu do
danej usługi nie jest przynależność do tego rodzaju organizacji,
zaś wkład podmiotów niestowarzyszonych w koszty administra-
cyjne stowarzyszenia lub organizacji ogranicza się do kosztów
świadczenia danej usługi.

Zachęty nie mogą być przyznawane celem pokrycia kosztów
kontroli przeprowadzanych przez samego producenta, ani w
przypadku gdy prawodawstwo Wspólnoty przewiduje, że koszty
kontroli ponoszą producenci, bez określania rzeczywistej wyso-
kości opłat. Pomoc może być przyznawana wyłącznie w
związku z kosztami usług świadczonych przez strony trzecie i/
lub na pokrycie kosztów kontroli przeprowadzonych przez
strony trzecie lub w ich imieniu. Pomoc nie będzie przyznawana
w związku z wydatkami na inwestycje ani na rutynowe kontrole
jakości mleka.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z:

— inicjatywami mającymi na celu wprowadzanie systemów
zapewnienia jakości, programów opartych na analizach
ryzyka i krytycznych punktów kontroli, systemów odtwo-
rzenia historii produktu, systemów zapewniających prze-
strzeganie norm marketingowych lub systemów audytów
środowiskowych;

— obowiązkowymi środkami kontroli, chyba że obowiązujące
przepisy wspólnotowe stanowią, że koszty tych inicjatyw
powinny być w całości ponoszone przez rolników.

Odniesienie do prawodawstwa wspólnotowego: art. 14 ust. 1,
art. 14 ust. 2 lit. b) i e), art. 14 ust. 3, 4, 5 i 6 oraz art. 16 ust.
1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

Należy zauważyć, że art. 2 ust. 4bis ustawy nr 3/2002 zawiera
wyraźne odniesienie do wymienionych wyżej artykułów, a tym
samym również do wszystkich opisanych powyżej warunków w
nich przewidzianych

Sektor(y) gospodarki: Hodowla gatunków przewidzianych w
ustawie regionalnej nr 17 z dnia 26 marca 1993 r. ustanawia-
jącej regionalny wykaz zwierząt gospodarskich i gospodarstw
hodowlanych (bydło, owce, kozy, świnie i konie) oraz innych
gatunków o znaczeniu hodowlanym

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Assessorato Agricoltura e Risorse naturali
Dipartimento Agricoltura
Direzione investimenti aziendali e sviluppo zootecnico
Loc. Grande Charrière, 66
I-11020 Saint-Christophe (Aosta)

Adres internetowy:

http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp?pk_alle-
gato=1349

Saint-Christophe

Emanuele DUPONT
Il Coordinatore del Dipartimento Agricoltura

Numer XA: XA 239/08

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Regione Autonoma Valle d'Aosta

Nazwa programu pomocy:

Incentivi per la rimozione e la distruzione dei capi deceduti

Podstawa prawna:

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 «Incentivi regionali per
l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di inte-
resse zootecnico» e successive modificazioni e integrazioni [in
particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera d bis), comma 2 e
comma 4 bis] e deliberazione della Giunta regionale del 13
giugno 2008, n. 1814 «Precisazioni in merito alla concessione
degli incentivi previsti per il settore della zootecnia dalle leggi
regionali 4 settembre 2001, n. 21 e 22 aprile 2002, n. 3, e
successive modificazioni e integrazioni»

Planowane w ramach programu roczne wydatki:
450 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

— 100 % kosztów usuwania padłych zwierząt,

— 75 % kosztów niszczenia tusz padłych zwierząt

Data realizacji: Od dnia publikacji numeru rejestracji wniosku
w sprawie wyłączenia na stronach internetowych Komisji Euro-
pejskiej — Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Czas trwania programu pomocy: Pomoc w ramach programu
może być przyznawana do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz w
ciągu 6 kolejnych miesięcy po upływie tego terminu

Cel pomocy: Zachęty na rzecz usuwania i niszczenia padłych
zwierząt mają na celu zapobieżenie zagrożeniom dla zdrowia i
środowiska wynikającym z nieprawidłowego usuwania tusz
zwierząt padłych na terenie gospodarstwa.
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Pomoc nie jest udzielana w formie bezpośrednich wypłat
pieniężnych dla rolników, lecz jest przyznawana stowarzysze-
niom hodowców, które świadczą na rzecz gospodarstw hodow-
lanych usługi polegające na usuwaniu i niszczeniu tusz padłych
zwierząt. Usługi te powinny być świadczone na rzecz rolników
przez lokalne stowarzyszenia hodowców.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty zebrania, transportu i
usunięcia tusz zwierząt padłych na terenie gospodarstwa.

Odniesienie do prawodawstwa wspólnotowego: art. 16 ust. 1
lit. d) oraz art. 16 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

Należy zauważyć, że art. 2 ust. 4bis ustawy nr 3/2002 zawiera
wyraźne odniesienie do wymienionego wyżej artykułu, a tym
samym również do wszystkich opisanych powyżej warunków w
nim przewidzianych

Sektor(y) gospodarki: hodowla gatunków przewidzianych w
ustawie regionalnej nr 17 z dnia 26 marca 1993 r. ustanawia-
jącej regionalny wykaz zwierząt gospodarskich i gospodarstw
hodowlanych (bydło, owce, kozy, świnie i konie) oraz innych
gatunków o znaczeniu hodowlanym

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Assessorato Agricoltura e Risorse naturali
Dipartimento Agricoltura
Direzione investimenti aziendali e sviluppo zootecnico
Loc. Grande Charrière, 66
I-11020 Saint-Christophe (Aosta)

Adres internetowy:
http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp?pk_alle-
gato=1349

Saint-Christophe

Emanuele DUPONT
Il Coordinatore del Dipartimento Agricoltura

Numer XA: XA 240/08

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Regione Autonoma Valle d'Aosta

Nazwa programu pomocy:
Incentivi per la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagra-
fici e relativi controlli funzionali

Podstawa prawna:
Legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 «Disposizioni in
materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti» e succes-
sive modificazioni e integrazioni [in particolare l'articolo 2,
comma 1, lettera a), e comma 1 bis, l'articolo 3 e l'articolo 6,
comma 1, lettera a)] e deliberazione della Giunta regionale del
13 giugno 2008, n. 1814 «Precisazioni in merito alla conces-
sione degli incentivi previsti per il settore della zootecnia dalle

leggi regionali 4 settembre 2001, n. 21 e 22 aprile 2002, n. 3,
e successive modificazioni e integrazioni»

Planowane w ramach programu roczne wydatki:
1 650 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % wydatków kwali-
fikowalnych (70 % w przypadku kontroli funkcjonalnych)

Data realizacji: Od dnia publikacji numeru rejestracji wniosku
w sprawie wyłączenia na stronach internetowych Komisji Euro-
pejskiej — Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Czas trwania programu pomocy: Pomoc w ramach programu
może być przyznawana do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz w
ciągu 6 kolejnych miesięcy po upływie tego terminu

Cel pomocy: Zachęty na rzecz prowadzenia ksiąg i rejestrów
hodowlanych i związanych z nimi kontroli funkcjonalnych mają
na celu finansowanie kosztów tych działań, uznawanych za
niezbędne celem utrzymania i rozwoju sektora hodowlanego
oraz celem poprawy w zakresie ras lokalnych hodowanych w
regionie.

Przewidziana pomoc nie jest udzielana w formie bezpośrednich
wypłat pieniężnych dla rolników.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty administracyjne związane z
zakładaniem i prowadzeniem ksiąg hodowlanych oraz z kontro-
lami funkcjonalnymi dotyczącymi tych czynności.

Odniesienie do prawodawstwa wspólnotowego: art. 16 ust. 1
lit. a) i b) oraz art. 16 ust. 3 rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006.

Należy zauważyć, że art. 2 ust. 1bis ustawy 21/2001 zawiera
wyraźne odniesienie do wymienionego wyżej artykułu, a tym
samym również do wszystkich opisanych powyżej warunków w
nim przewidzianych

Sektor(y) gospodarki: Hodowla gatunków przewidzianych w
ustawie regionalnej nr 17 z dnia 26 marca 1993 r. ustanawia-
jącej regionalny wykaz zwierząt gospodarskich i gospodarstw
hodowlanych (bydło, owce, kozy, świnie i konie) oraz innych
gatunków o znaczeniu hodowlanym

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Assessorato Agricoltura e Risorse naturali
Dipartimento Agricoltura
Direzione investimenti aziendali e sviluppo zootecnico
Loc. Grande Charrière, 66
I-11020 Saint-Christophe (Aosta)

Adres internetowy:

http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp?pk_alle-
gato=1348

Saint-Christophe

Emanuele DUPONT
Il Coordinatore del Dipartimento Agricoltura
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