
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 274/03)

Numer XA: XA 250/08

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Catalonia

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

Ayudas para programas de auditoria y asesoramiento de las
explotaciones de ovino y caprino

Podstawa prawna:

Orden AAR/…/2008, de …, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas para programas de auditoria y asesora-
miento de las explotaciones de ovino y caprino, y se convocan
las correspondientes al año 2008

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
260 000 EUR na każde z poniższych lat realizacji: 2008 i
2009 r.

Maksymalna intensywność pomocy: Intensywność pomocy
jest zróżnicowana, może sięgnąć 100 %

Data realizacji: Program wchodzi w życie następnego dnia po
opublikowaniu w Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña
(DOGC).

Publikacja w DOGC nastąpi po opublikowaniu numeru, pod
którym zarejestrowano wniosek o wyłączenie przewidziane w
rozporządzeniu (WE) nr 1857/2006 na stronie internetowej DG
AGRI.

Przewidywany termin tej publikacji: lipiec 2008 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Do 31.12.2009 r.

Cel pomocy: Wsparcie techniczne dla sektora rolnego, art. 15
ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

Ustanawia się linię pomocową dla programów audytu i
doradztwa skierowanych do gospodarstw hodowlanych owiec i
kóz, które zgodnie z definicją ustaloną w zaleceniu
nr 2003/361/WE uznawane są za MŚP, w celu poprawy
warunków produkcji, warunków techniczno-gospodarczych i
warunków sanitarnych w gospodarstwach objętych wymienio-
nymi programami.

Pomoc powinna być wykorzystywana na dotowanie opłat
pobieranych przez grupy, spółdzielnie, organizacje branżowe
oraz osoby fizyczne i prawne, które świadczą usługi doradcze

lub audytorskie na rzecz producentów, tak by ci ostatni mogli
otrzymać pomoc w postaci świadczonych usług. Producenci nie
otrzymują bezpośrednio żadnych środków finansowych.

Dostęp do dotowanych usług doradczych mają wszyscy produ-
cenci owiec i kóz.

Jeśli usługi są świadczone przez grupy producentów lub organi-
zacje branżowe, członkowstwo w nich nie może być warunkiem
dostępu do tych usług

Sektor(-y) gospodarki: Hodowla owiec i kóz

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
E-08007 Barcelona

Adres internetowy:

http://www20.gencat.cat/docs/DAR/02 %20DAR_Serveis %
20i %20tramits/DAR_01 %20Ajuts %20i %20subvencions/
DAR_05 %20Ajus %20pendents %20publicacio/Documents/
Fitxers %20estatics/t08154055.pdf

Inne informacje: —

Numer XA: XA 251/08

Państwo członkowskie: Królestwo Hiszpanii

Region: Comunidad Autónoma de Canarias

Nazwa programu pomocy:

Subvenciones destinadas a la financiación de los Servicios de
Asesoramiento Técnico en Materia de Control Integrado de
Plagas en los Cultivos Agrícolas

Podstawa prawna:

Proyecto de Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, por la que se convocan las subvenciones
destinadas a la financiación de los Servicios de Asesoramiento
Técnico en Materia de Control Integrado de plagas en los
Cultivos Agrícolas

Planowane w ramach programu roczne wydatki:
1 253 000 EUR (milion dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące EUR)
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Maksymalna intensywność pomocy: Zgodnie z pkt 3
projektu wymienionego zarządzenia, kwota dotacji, o której
mowa w pkt 1 może wynieść do 100 % wynagrodzenia zatrud-
nionego personelu technicznego, z limitem 15 000 EUR na
jednego technika

Data realizacji: Począwszy od dnia publikacji numeru, pod
którym zarejestrowano wniosek o wyłączenie przewidziane w
rozporządzeniu (WE) nr 1857/2006 na stronie internetowej
Komisji — Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2008 r. lub przed tą datą
w przypadku wyczerpania kwoty przeznaczonej na finanso-
wanie przedmiotowej pomocy (1 253 000 EUR)

Cel pomocy: Pomoc przeznaczona na udzielanie pomocy tech-
nicznej w sektorze rolnym pokrywająca koszty usług dorad-
czych świadczonych przez podmioty zewnętrzne. Artykuł 15
ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

1) Celem jest ustanowienie norm regulujących przyznawanie w
roku 2008 dotacji przeznaczonych na finansowanie usług
doradztwa technicznego w dziedzinie zintegrowanej kontroli
szkodników upraw rolnych.

2) Doradztwo techniczne będzie polegać na:

a) wykorzystaniu odpowiednich środków ochrony roślin, w
tym produktów fitosanitarnych, w celu uzyskania
zbiorów wysokiej jakości, z jak najmniejszą szkodą dla
środowiska naturalnego oraz przy minimalizacji kosztów
stosowanych w tym celu zabiegów, dzięki ich racjonali-
zacji;

b) szerzeniu wiedzy na temat zintegrowanej kontroli szkod-
ników, ze szczególnym naciskiem na kontrolę biologiczną
szkodników;

c) zastosowaniu nowych norm wspólnotowych w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny żywności w zakresie związanym
z ochroną zdrowia upraw, jak również zrównoważonym
korzystaniu z pestycydów;

d) praktycznej realizacji wszystkich środków służących
poprawie bezpieczeństwa i higieny pracowników uczest-
niczących w pracach związanych z ochroną roślin, a w
szczególności w zabezpieczeniu urządzeń do rozprowa-
dzania produktów fitosanitarnych;

e) prowadzaniu analizy lub testów w gospodarstwach pilota-
żowych lub innych gospodarstwach biorących udział w
programie w celu wprowadzenia nowych technologii w
dziedzinie kontroli szkodników;

f) ustanowieniu programu ochrony roślin w gospodar-
stwach korzystających z doradztwa, w ramach którego
zrealizowane zostaną wszystkie procedury związane z
kontrolą szkodników, z bezpieczeństwem żywności i
jakością produkcji.

3) Dotacje mogą być udzielone na pokrycie kosztów wynikają-
cych z zatrudnienia personelu technicznego, który wyko-

nywał będzie wyłącznie zadania związane z usługami dorad-
czymi, świadczonymi od daty wejścia w życie zarządzenia o
przyznaniu tych środków pomocy do dnia 31 grudnia
2008 r. Zarządzenie to stanie się skuteczne od daty jego
publikacji w Boletin Oficial de Canarias, co nastąpi po
wypełnieniu warunków określonych w art. 20 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1857/2006.

Dotacja może sięgać 100 % wynagrodzenia zatrudnionego
personelu technicznego, z limitem 15 000 EUR na każdego
technika.

4) Oprócz powyższych kryteriów, środki pomocy przewidziane
w zarządzeniu muszą odpowiadać warunkom ustanowionym
w cytowanym już rozporządzeniu (WE) nr 1857/2006, czyli
muszą być dostępne dla wszystkich osób na przedmiotowym
terytorium, którym przysługują w oparciu o obiektywnie
ustalone kryteria.

Przynależność do podmiotów będących beneficjentami
pomocy nie jest warunkiem korzystania z usługi, a kwoty
pobierane dla pokrycia kosztów administracyjnych od osób
niezrzeszonych muszą odpowiadać kosztom świadczenia tej
usługi

Sektory(-y) gospodarki: Zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 projektu
zarządzenia, dotacje będą wypłacane bezpośrednio następu-
jącym beneficjentom: osoby fizyczne lub prawne, władze
lokalne Comunidad Autónoma de Canarias oraz wszystkie inne
podmioty przewidziane w art. 11 ust. 3 ustawy 38/2003 z dnia
17 listopada 2003 r. (ogólnej ustawy o dotacjach), które udzie-
lają doradztwa technicznego, przewidzianego w art. 1 ust. 2
wymienionego projektu zarządzenia, małym i średnim gospo-
darstwom rolnym, w których wytwarzane są podstawowe
produkty rolne, które — zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. — uznawane będą za
ostatecznych beneficjentów udzielonej pomocy, w przypadkach,
w których zgodnie z art. 15 wymienionego rozporządzenia
uzyskają pomoc rzeczową w formie dotowanych usług oraz
spełnią warunki ustanowione w załączniku I do rozporządzenia
Komisji (WE) nr 70/2001 (Dz.U. L 10 z 13.1.2001)

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(Dirección General de Agricultura)
Edificio Usos Múltiples II
Avda. José Manuel Guimerá, 8, 3a planta
E-38071 Santa Cruz de Tenerife

Adres internetowy:

http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/otros/reglamen-
to_CE_pymes.htm

Inne informacje: —

Las Palmas de Gran Canaria, dnia 2 czerwca 2008 r.

Ildefonso Socorro Quevedo
Director General de Asuntos Económicos con la Unión Europea
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Numer XA: XA 252/08

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Galicia

Nazwa programu:

Ayudas para la compra de ganado bovino, ovino y caprino que
tenga por objeto la reposición de las reses como consecuencia
del sacrificio obligatorio en ejecución de los programas de
control y erradicación de enfermedades de los animales

Podstawa prawna:

Orden … de …, por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas para la compra de ganado bovino, ovino y caprino
que tenga por objeto la reposición de las reses como conse-
cuencia del sacrificio obligatorio en ejecución de los programas
de control y erradicación de enfermedades de los animales

Planowane w ramach programu roczne wydatki:
440 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Różnica między kwotą
odszkodowania a ceną zakupu

Data realizacji: Od dnia 1 stycznia 2008 r.

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

Cel pomocy: Obowiązujące przepisy uznają wyraźnie prawo
właściciela zwierzęcia do uzyskania odszkodowania za szkody
spowodowane ubojem zwierząt, jednak straty wycenione według
obecnie stosowanej metody nie odpowiadają wysokości
faktycznie poniesionych szkód majątkowych.

W związku z tym, na potrzeby tych przypadków, w których
odszkodowanie z tytułu uboju przymusowego jest mniejsze od
ceny zakupu nowych zwierząt, podobnych do tych poddanych
ubojowi, a tym samym nie pozwala na zastąpienie ubitych zwie-
rząt, należy ustanowić środki pomocy sprzyjające uzupełnieniu
ubytków spowodowanych przymusowym ubojem.

Zgodnie z przepisami art. 10 rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006 stanowiącego, że pomoc na rzecz zrekompenso-
wania rolnikom szkód wynikających z chorób zwierząt jest
zgodna ze wspólnym rynkiem

Sektory gospodarki: Hodowla zwierząt

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Rural

Dirección General de Producción Industrias y Calidad Agroali-
mentaria

Adres internetowy:

http://mediorural.xunta.es/externos/borrador_orde_reposicion_
2008.pdf

Inne informacje:

Dirección de correo electrónico para comunicación:

dxpica.mediorural@xunta.es

Maria.soledad.castro.diaz@xunta.es

Członek rady

P.D. (zarządzenie z 12.8.2005 r.)

O Secretario Xeral
Alberte Souto Souto

Numer XA: XA 253/08

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Piemonte

Nazwa programu pomocy:

Programma di meccanizzazione agricola

Podstawa prawna:

Articolo 10 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12

Planowane w ramach programu roczne wydatki:
4 000 000 EUR

W celu uwzględnienia pułapu przewidzianego w ramach paktu
stabilizacyjnego roczne wydatki zostały ograniczone w następu-
jący sposób: 2 000 000 EUR na rok 2008; 3 000 000 EUR na
rok 2009 oraz 3 000 000 EUR na rok 2010

Maksymalna intensywność pomocy: Dopłaty do odsetek od
kredytów pięcioletnich, udzielane w formie rabatu oraz nieprze-
kraczające 40 % kosztów kwalifikowalnych w porównaniu z
dotacjami kapitałowymi

Data realizacji: Od daty opublikowania sygnatury wniosku o
zwolnienie na stronie internetowej Komisji Europejskiej —
Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiej-
skich

Czas trwania programu: Do dnia 31 grudnia 2010 r., będą-
cego rokiem, w którym następuje ostatni przydział środków
przewidzianych w budżecie wieloletnim 2008–2010, przezna-
czonych do finansowania niniejszego programu

Cel pomocy: W zastosowaniu art. 4 ust. 4 lit. b) rozporzą-
dzenia przewiduje się dopłaty do odsetek od kredytów pięciolet-
nich na zakup maszyn rolniczych i sprzętu rolniczego w nastę-
pującym celu:

— zmniejszenie kosztów produkcji,

— poprawa i przestawienie produkcji,

— poprawa jakości,

— zachowanie i poprawa norm z zakresu środowiska natural-
nego lub poprawa warunków higieny lub norm w zakresie
dobrostanu zwierząt

29.10.2008C 274/8 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie sektory produkcji rolnej

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Regione Piemonte Direzione Agricoltura
Corso Stati Uniti, 21
I-10129 Torino

Adres internetowy:
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?
LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=
12&LEGGEANNO=2008

Inne informacje: Władze poszczególnych prowincji regionu
Piemont są odpowiedzialne za badanie i weryfikację dokona-
nych zakupów. Regionalne środki finansowe są przydzielane i
wypłacane przez Direzione Agricoltura dell'Assessorato Agricoltura,
Tutela della Fauna e della Flora della Regione Piemonte

Numer XA: XA 254/08

Państwo członkowskie: Francja
Region: Département du Puy-de-Dôme

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną:
Lutte contre certaines maladies contagieuses animales et autres
actions sanitaires spécifiques

Podstawa prawna:
— Art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

— articles L 1511-1 et suivants et articles L 3231-1 et suivants
du code général des collectivités territoriales

— délibération du 14 décembre 2007 et projet de délibération
du 29 avril 2008 du Conseil général du Puy-de-Dôme

Planowane w ramach programu roczne wydatki:
500 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Zgodnie z pułapami
ustalonymi w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, czyli
100 %

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

Cel pomocy: Pomoc opiera się na art. 10 ust. 1 oraz 4 do 8
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. Obejmuje część działań

realizowanych w ramach obowiązkowych zadań departamentu z
zakresu kontroli epidemiologicznej i ochrony środowiska.
Wdrożenie tej polityki rolnej pozwoli na poprawę zdrowia
publicznego poprzez poprawę jakości sanitarnej stad bydła,
owiec, kóz i trzody chlewnej oraz rojów pszczół dzięki
programom diagnostyki chorób:

— diagnostyka przyczyn poronień u przeżuwaczy (wyłącznie
choroby wpisane na listę Światowej Organizacji Zdrowia
Zwierząt (OIE) lub do załącznika do decyzji 90/424/EWG),

— plan walki z biegunką śluzową: analizy,

— plan zwalczania gruźlicy zwierząt: analizy,

— diagnostyka brucelozy u małych przeżuwaczy: analizy,

— diagnostyka zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła:
analizy,

— pomoc na zakup środków leczniczych przeciw Varroa prze-
prowadzanie pojedynczych analiz stanu zdrowia pasiek,

— sekcja zwłok zwierząt, analiza bakteriologiczna, analiza
decerebracji,

— zbiórka odpadów pochodzących z zabiegów weterynaryj-
nych (zapewnienie bezpieczeństwa cyklu unieszkodliwiania
odpadów zakaźnych wyprodukowanych przez hodowców w
ramach prowadzonej działalności gospodarczej).

Pomoc na realizację dotowanych działań nie będzie wypłacana
bezpośrednio hodowcom, ale będzie przyznawana upraw-
nionym organizacjom na warunkach przedstawionych powyżej.
Obowiązywać będzie zasada, że z dotacji korzystać będą
wyłącznie rolnicy, których gospodarstwa spełniają kryteria
wspólnotowe dotyczące małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP). Uwzględniając powyższe zastrzeżenie, pomoc będzie
udzielana w formie dotowanych usług dostępnych dla wszyst-
kich hodowców niezależnie od ich przynależności do organi-
zacji producentów lub innej struktury

Sektory gospodarki: Wszystkie sektory hodowli bydła, owiec,
kóz i trzody chlewnej oraz sektor pszczelarski

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Conseil général du Puy-de-Dôme
24, rue Saint Esprit
F-63033 Clermont-Ferrand Cedex 1

Strona internetowa:

http://deliberations.cg63.fr/NetelibInternetDocs/ConseilGeneral/
2008/04/29/Deliberation/T010M.pdf

http://deliberations.cg63.fr/NetelibInternetDocs/ConseilGeneral/
2008/04/29/Annexestandardword/F010M.pdf
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