
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 275/03)

Numer XA: XA 272/08

Państwo członkowskie: Republika Słowenii

Region: Območje občine Mozirje

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

Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini
Mozirje

Podstawa prawna:

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v občini Mozirje za programsko obdobje
2007–2013 (II. poglavje)

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

2008: 12 250 EUR

2009: 15 000 EUR

2010: 15 000 EUR

2011: 15 000 EUR

2012: 15 000 EUR

2013: 15 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

1. Inwestycje w gospodarstwa rolne zajmujące się produkcją podsta-
wową:

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

— do 40 % kwalifikowalnych kosztów na pozostałych
obszarach,

— do 60 % kwalifikowalnych kosztów na obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania i do 50 %
kwalifikowalnych kosztów na pozostałych obszarach,
jeżeli inwestycji dokonuje młody rolnik przed upływem
5 lat od rozpoczęcia działalności gospodarstwa.

Celem pomocy są inwestycje w modernizację obiektów
gospodarskich, zakup sprzętu do produkcji rolnej, inwestycje
w stałe uprawy oraz poprawę jakości gruntów i pastwisk.

2. Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków:

— do 100 % faktycznych kosztów w przypadku obiektów
nieprodukcyjnych,

— do 60 % faktycznych kosztów w przypadku środków
produkcji należących do gospodarstwa, o ile inwestycja
nie prowadzi do zwiększenia zdolności produkcyjnych
gospodarstwa,

— do 100 % dodatkowych kosztów poniesionych w
związku z zastosowaniem tradycyjnych materiałów

niezbędnych do zachowania historycznego charakteru
budynków.

3. Przeniesienie budynków gospodarskich w interesie publicznym:

— do 100 % faktycznych kosztów, jeśli przeniesienie obej-
muje tylko rozbiórkę, przeniesienie i ponowne posta-
wienie istniejących budynków,

— jeśli w wyniku przemieszczenia rolnik uzyskuje możli-
wość korzystania z bardziej nowoczesnych obiektów,
musi wnieść wkład własny wynoszący 60 % zarówno na
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania,
jak i na pozostałych obszarach. W przypadku młodych
rolników wkład własny wynosi 45 % na obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania i na pozosta-
łych obszarach,

— jeśli w wyniku przemieszczenia następuje zwiększenie
możliwości produkcyjnych, rolnik musi wnieść wkład
własny wynoszący 60 % zarówno na obszarach o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania, jak i na pozosta-
łych obszarach.

4. Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych:

— maksymalna kwota wsparcia udzielanego przez gminę
równa się różnicy między kwotą współfinansowania
składek ubezpieczeniowych z budżetu państwa a kwotą
wynoszącą 50 % kosztów kwalifikowalnych składek
ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia zbiorów i
plonów oraz ubezpieczenia zwierząt hodowlanych na
wypadek choroby.

5. Pomoc przeznaczona na scalanie gruntów:

— do 100 % faktycznych kosztów postępowań prawnych i
administracyjnych.

6. Pomoc na rzecz zachęty do produkcji produktów rolnych wysokiej
jakości:

— do 100 % kwalifikowalnych kosztów, przy czym pomoc
jest przyznawana w postaci dotowanych usług i nie może
obejmować bezpośrednich wypłat pieniężnych dla produ-
centów.

7. Zapewnienie wsparcia technicznego:

— do 100 % kosztów kształcenia i szkolenia rolników oraz
usług doradczych, a także kosztów organizacji forów,
konkursów, wystaw i targów, kosztów publikacji, kata-
logów i stron internetowych, oraz kosztów usług zastęp-
stwa. Pomoc jest przyznawana w postaci dotowanych
usług i nie obejmuje bezpośrednich wypłat pieniężnych
dla producentów
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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 oraz rozwój
rolnictwa i obszarów wiejskich w gminie Mozirje w latach 2007–
2013 przewiduje 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 odniesieniu do pomocy państwa dla
małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność
związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniają-
cego 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. 6: Przeniesienie budynków gospodarskich w interesie
publicznym,

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

— art. 13: Pomoc przeznaczona na scalanie gruntów,

— art. 14: Pomoc na rzecz zachęty do produkcji produktów
rolnych wysokiej jakości,

— art. 15: Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze
rolnym

Sektor(y) gospodarki: Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Občina Mozirje
Savinjska cesta 4
SLO-3330 Mozirje

Adres internetowy:

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200824&objava=903

Inne informacje: Środek dotyczący płatności składek z tytułu
ubezpieczenia upraw i produktów obejmuje następujące nieko-
rzystne warunki pogodowe, które mogą zostać zaklasyfikowane
jako kataklizmy: wiosenne przymrozki, gradobicie, uderzenie
pioruna, pożar spowodowany uderzeniem pioruna, huragany i
powodzie.

Zasady określone przez gminę spełniają wymogi rozporządzenia
(WE) nr 1857/2006 dotyczące środków podejmowanych przez
gminy oraz są zgodne z przepisami ogólnymi (procedura przy-
znawania pomocy, kumulacja pomocy, przejrzystość i monito-
rowanie pomocy)

Ivan SUHOVERŠNIK
Župan

Numer XA: XA 319/08

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: England

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

River Till Sheep Dip Reduction Project

Podstawa prawna: Agricultural Act 1986 section 1c

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Całkowity budżet wynosi 34 000 GBP od dnia 1 września
2008 r. do marca 2010 r. i zostanie wypłacony jednorazowo po
zakończeniu prac

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensyw-
ność pomocy wynosi 50 % na ulepszoną wannę do kąpieli
odkażających, zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. d) rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006

Data realizacji: Realizacja programu rozpocznie się z dniem 8
września 2008 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Realizacja programu rozpocznie się z dniem 8
września 2008 r., a nowe wnioski będą przyjmowane do dnia
30 czerwca 2009 r. Płatności końcowe zostaną dokonane w
dniu 31 marca 2010 r.

Cel pomocy: Projekt River Till Sheep Dip Reduction Project ma na
celu zminimalizowanie ryzyka skażenia ujęć wodnych Tweed
(Anglia) i Lindisfarne środkami odkażającymi, a zarazem zapew-
nienie rolnikom możliwości dalszego skutecznego kontrolo-
wania ektopasożytow u zwierząt. W tym celu należy ulepszyć
wanny do kąpieli odkażających, zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. d)
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

Gospodarstwo rolne musi być zaklasyfikowane jako małe lub
średnie przedsiębiorstwo (MŚP), zgodnie z art. 2 ust. 5 rozpo-
rządzenia (WE) nr 1857/2006. Maksymalna wypłacona kwota
nie przekroczy 500 000 EUR zgodnie z art. 4 ust. 9 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1857/2006. Maksymalna intensywność pomocy
wynosi 50 % dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospo-
darowania, zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006. Całkowity koszt programu wynosi 34 000 GBP

Sektor(-y) gospodarki: Przedmiotowy projekt ma zastosowanie
do producentów zwierząt, które cierpią na ektopasożyty.
Wszystkie sektory rolnictwa kwalifikują się do przyznania
pomocy. Administratorzy stwierdzili, że jedynie producenci
owiec stosują na obszarze zlewiska takie wanny do kąpieli
odkażających. Program pomocy nie ma na celu wsparcia okreś-
lonego producenta zwierząt, lecz ochronę rzek przed zakaże-
niem spowodowanym nieskutecznymi wannami do kąpieli
odkażających
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Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Environment Agency
Tyneside House
Skinnerburn Rd
Newcastle NE4 7AR
United Kingdom

Adres internetowy:
http://www.northumberlandnationalpark.org.uk/rivertilldipproject

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 (Department for Environment,
Food and Rural Affairs — właściwy organ w Zjednoczonym
Królestwie)

Mr Neil MARR
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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