
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 275/02)

Numer XA: XA 262/08

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Comunidad Valenciana

Podmiot otrzymujący pomoc indywidualną:

Asociación Nacional de Criadores de Ovino de Raza Guirra

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

Roczne planowane wydatki: 24 000 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 Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich Komisji Europejskiej

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Rok 2008

Cel pomocy: Plan wspierania i zachowania rasy owiec guirra,
obejmujący koszty kwalifikowalne identyfikowania zwierząt i
porad technicznych w celu prowadzenia księgi hodowlanej (art.
16), koszty szkolenia hodowców w zakresie technik oceny osob-
ników, koszty prowadzenia owczarni i zarządzania nimi oraz
koszty popularyzacji rasy i szerzenia wiedzy o niej poprzez
organizowanie pokazów i wystaw, a także koszty drukowanie
publikacji (art. 15)

Sektor(y) gospodarki: Właściciele owczarni we Wspólnocie
Autonomicznej Walencji posiadający owce rasy guirra

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

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

Inne informacje: Załączono tekst zarządzenia dotyczącego
przyznania pomocy

Adres internetowy:

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

Walencja, dnia 26 czerwca 2008 r.

Laura Peñarroya FABREGAT
La directora general de Producción Agraria

Numer XA: XA 263/08

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Comunidad Valenciana

Podmiot otrzymujący pomoc indywidualną:

Asociación criadores caballos de pura raza española de la
Comunidad 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: 100 000 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 Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich Komisji Europejskiej

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Rok 2008

Cel pomocy: Realizacja planu mającego na celu wspieranie
popularyzacji hodowli koni czystej krwi we Wspólnocie Auto-
nomicznej Walencji (art. 15 i 16 rozporządzenia (WE)
1857/2006).

Do kosztów kwalifikowalnych należą koszty materiałów
koniecznych do prowadzenia ksiąg hodowlanych, usługi świad-
czone przez podmioty zewnętrzne (utrzymanie oprogramo-
wania komputerowego, uzupełnianie kart genealogicznych oraz
porady techniczne dla hodowców)(art. 16). Należą do nich
również koszty wynikające z wprowadzenia w życie programu
popularyzacji hodowli koni czystej krwi oraz z organizacji w
tym celu spotkań hodowców koni (art. 15)
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Sektor(y) gospodarki: Hodowcy i właściciele koni czystej krwi
hiszpańskiej

Nazwa organu przyznającego pomoc:

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

Inne informacje: Załączono tekst zarządzenia dotyczącego
przyznania pomocy

Adres internetowy:

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

Walencja dnia 26 czerwca 2008 r.

Laura Peñarroya FABREGAT
La directora general de Producción Agraria

Numer XA: XA 264/08

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Comunidad Valenciana

Podmiot otrzymujący pomoc indywidualną:

Centro Integrado Apícola Valenciano

Podstawa prawna:

Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y Alimen-
tación, que concede la subvención basada en dos líneas
nominativas descritas en la ley 15/2007 de presupuestos de la
Generalitat

Planowane roczne wydatki: 50 000 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 Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich Komisji Europejskiej

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Rok 2008

Cel pomocy: Świadczenie następujących usług pszczelarzom ze
Wspólnoty Autonomicznej Walencji i ich zrzeszeniom:

— Badania, kontrole sanitarne i inne działania diagnostyczne
ukierunkowane na wykrywanie chorób pasiek,

— Badania i systemy gwarantujące przestrzeganie norm w
zakresie wprowadzania do obrotu miodu i innych
produktów pszczelarskich.

Koszty kwalifikowalne objęte niniejszą pomocą zostały wymie-
nione w rozporządzeniu (WE) nr 1857/2006 w art. 10
(kontrole sanitarne przeprowadzane za pośrednictwem usług
dotowanych) oraz art. 14 ust. 2 lit. b) (wprowadzanie systemów
zapewniających przestrzeganie norm w zakresie autentyczności
oraz norm w zakresie wprowadzania do obrotu)

Sektor(y) gospodarki: Właściciele pasiek we Wspólnocie Auto-
nomicznej Walencji i ich zrzeszenia

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

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

Inne informacje: Załączono tekst zarządzenia dotyczącego
przyznania pomocy

Adres internetowy:

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

Walencja, dnia 26 czerwca 2008 r.

Laura Peñarroya FABREGAT
La directora general de Producción Agraria

Numer XA: XA 266/08

Państwo członkowskie: Słowenia

Region: Območje občine Šentrupert

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

Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v
občini Šentrupert

Podstawa prawna:

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Šentrupert za programsko obdobje 2008–
2013

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub
całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej
podmiotowi:

2008: 20 000 EUR

2009: 21 000 EUR

2010: 22 500 EUR

2011: 24 000 EUR

2012: 25 000 EUR

2013: 26 500 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych:

— do 40 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji.

2. Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych:

— kwota współfinansowania przez gminę jest równa
różnicy między kwotą współfinansowania składek ubez-
pieczeniowych z budżetu państwa a kwotą odpowiada-
jącą 50 % kwalifikowalnych kosztów składek z tytułu
ubezpieczenia zbiorów i produktów oraz ubezpieczenia
zwierząt gospodarskich od choroby.
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3. Pomoc przeznaczona na scalanie gruntów:

— do 100 % faktycznie poniesionych kwalifikowalnych
kosztów (koszty postępowań prawnych i administracyj-
nych).

4. Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym:

— 100 % kwalifikowalnych kosztów kształcenia i szkolenia
oraz usług doradczych, a także kosztów organizacji
forów, konkursów, wystaw i targów, kosztów upowszech-
niania wiedzy naukowej, publikacji, katalogów i stron
internetowych. Pomoc jest przyznawana w postaci doto-
wanych usług i nie obejmuje bezpośrednich wypłat
pieniężnych dla producentów

Data realizacji: Lipiec 2008 r. (pomoc nie może być przyzna-
wana przed publikacją zestawienia na stronie internetowej
Komisji Europejskiej)

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

Cel pomocy: Wsparcie MŚP

Odesłania do artykułów rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006 oraz koszty kwalifikowalne: Rozdział II
projektu Zasad dotyczące ochrony oraz wspierania rozwoju rolnictwa i
obszarów wiejskich w gminie Šentrupert w okresie 2008–2013 prze-
widuje środki stanowiące pomoc państwa zgodnie z następują-
cymi artykułami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z
dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z
wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozpo-
rządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz.U. L 358 z 16.12.2006, s. 3):

— art. 4: Inwestycje w gospodarstwach rolnych,

— art. 12: Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych,

— art. 13: Pomoc przeznaczona na scalanie gruntów,

— art. 15: Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze
rolnym

Sektor(y) gospodarki: Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Občina Šentrupert
Šentrupert 33
SLO-8232 Šentrupert

Adres internetowy:

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200863&objava=2745

Inne informacje: Zasady określone przez gminę spełniają
wymogi rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 dotyczące
środków podejmowanych przez gminy oraz są zgodne z przepi-
sami ogólnymi (procedura przyznawania pomocy, kumulacja
pomocy, przejrzystość i monitorowanie pomocy oraz nadzór
nad nią)

Dnia 8 lipca 2008 r.

Mateja JAZBEC
Direktorica občinske uprave

Numer XA: XA 267/08

Państwo członkowskie: Republika Słowenii

Region: Območje občine Gorje

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

Programi razvoja podeželja v občini Gorje 2008–2013

Podstawa prawna:

Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva,
gozdarstva in podeželja v občini Gorje (II. poglavje)

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub
całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej
podmiotowi:

2008: 25 000 EUR

2009: 25 000 EUR

2010: 25 000 EUR

2011: 25 000 EUR

2012: 25 000 EUR

2013: 25 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych zajmujących się produkcją
podstawową:

— do 50 % kwalifikowalnych kosztów na obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania,

— do 40 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji na pozo-
stałych obszarach.

2. Zachowanie tradycyjnych budynków:

— do 100 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji w obiekty
niezwiązane z produkcją,

— do 60 % kwalifikowalnych kosztów i do 75 % na obsza-
rach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w
przypadku inwestycji w obiekty produkcyjne w gospodar-
stwie pod warunkiem, że inwestycja ta nie powoduje
wzrostu zdolności produkcyjnych gospodarstwa.
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3. Współfinansowanie składek ubezpieczeniowych:

— współfinansowanie gminy wyrównuje różnicę między
kwotą współfinansowania składek ubezpieczeniowych z
budżetu państwa a wysokością 50 % kwalifikowalnych
kosztów składek ubezpieczeniowych z tytułu ubezpie-
czenia zbiorów i plonów oraz ubezpieczenia zwierząt
hodowlanych na wypadek choroby.

4. Pomoc przeznaczona na scalanie gruntów:

— do 50 % faktycznych kosztów postępowań prawnych i
administracyjnych.

5. Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym:

— do 100 % kosztów kształcenia i szkolenia rolników, usług
doradczych oraz organizacji forów, konkursów, wystaw i
targów, a także kosztów publikacji i stron internetowych
oraz usług zastępstwa. Pomoc jest przyznawana w
postaci dotowanych usług i nie obejmuje bezpośrednich
wypłat pieniężnych dla producentów

Data realizacji: Lipiec 2008 r. (pomoc nie może być przyzna-
wana przed publikacją zestawienia na stronie internetowej
Komisji Europejskiej)

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Do 31.12.2013 r.

Cel pomocy: Wsparcie MŚP

Odesłania do artykułów rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006 oraz koszty kwalifikowalne: Rozdział II
projektu Zasad przyznawania pomocy na ochronę i rozwój rolnictwa,
leśnictwa oraz obszarów wiejskich w gminie Gorje obejmuje środki

stanowiące pomoc państwa zgodnie z następującymi artykułami
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia
2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odnie-
sieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsię-
biorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem
produktów rolnych i zmieniającego rozporządzenie (WE)
nr 70/2001 (Dz.U. L 358 z 16.12.2006, s. 3):

— art. 4: Inwestycje w gospodarstwach rolnych,

— art. 5: Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków,

— art. 12: Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych,

— art. 13: Pomoc przeznaczona na scalanie gruntów,

— art. 15: Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze
rolnym

Sektor(y) gospodarki: Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Občina Gorje
Zgornje Gorje 43
SLO-4247 Zgornje Gorje

Adres internetowy:

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200856&objava=2373

Inne informacje: Zasady określone przez gminę spełniają
wymogi rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 dotyczące
środków podejmowanych przez gminy oraz są zgodne z przepi-
sami ogólnymi (procedura przyznawania pomocy, kumulacja
pomocy, przejrzystość i kontrola pomocy)

Zgornje Gorje, 23 czerwca 2008 r.

Peter TORKAR
Župan občine Gorje
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