
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 297/03)

Pomoc nr: XA 34/07

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Comunidad Valenciana

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Régimen de ayudas a la inversión
en explotaciones ganaderas

Podstawa prawna: Orden, de la Conselleria de Agricultura,
Pesca y Alimentación, por la que se establecen ayudas a la inver-
sión en explotaciones ganaderas

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Całkowite kwoty szacowanych środków budżetowych w wymie-
nionych latach budżetowych wynoszą:

Rok 2007: 1 200 000 EUR

Rok 2008: 2 695 000 EUR

Rok 2009: 2 310 000 EUR

Rok 2010: 1 925 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 30 % inwestycji o
charakterze ogólnym i 40 % na obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania. Przedstawione odsetki mogą ulec
podwyższeniu odpowiednio o 10 i 15 punktów procentowych,
jeśli inwestycje mają służyć spełnianiu niedawno ustanowionych
minimalnych norm

Data realizacji: Od dnia 1 marca 2007 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2010 r.

Cel pomocy:

Celem jest zachęcenie do przeprowadzania inwestycji w gospo-
darstwach hodowlanych w zakresie ograniczenia oddziaływania
na środowisko, polepszenie higieny i warunków zdrowia oraz
dobrostanu zwierząt.

Artykuł 4. Inwestycje w gospodarstwach rolnych

Sektory gospodarki: Sektor produkcji. Ogólnie podsektor
hodowli

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, no 2
E-46010 Valencia

Strona internetowa: https://www.docv.gva.es/

Inne informacje: —

Eduardo PRIMO MILLO

Dyrektor generalny ds. badań, rozwoju i innowacyjności w rolnictwie

Numer XA: XA 417/07

Państwo członkowskie: Niderlandy

Region: Provincie Noord-Brabant

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Zuidelijke Land en Tuinbouw
Organisatie (ZLTO), Spoorlaan 350, Tilburg

Podstawa prawna: Volgens AWB (art. 4:23 lid 3 sub d, zie ook
'overige inlichtingen' hieronder) en provinciale Algemene Subsi-
dieverordening (ASV, art. 33) aangemerkt als incidentele
subsidie

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
169 793 EUR w 2008 r. i 97 818 EUR w 2009 r.

Maksymalna intensywność pomocy: 267 611 EUR (39 %)

Data realizacji: 10 stycznia 2008 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Styczeń 2008 – grudzień 2009

Cel pomocy: Rozwój wiedzy na temat innowacyjnych
projektów architektonicznych budynków gospodarskich w celu
poprawy jakości krajobrazów wiejskich. W celu zapoznania
rolników z istniejącymi możliwościami wykorzystania innowa-
cyjnych i bardziej estetycznych projektów gospodarskich prze-
prowadzone zostaną warsztaty oraz prezentacja szkiców i 30
realistycznych projektów. Pomoc przyznaje się na usługi
doradcze zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. c)

Sektor(y) gospodarki: Pomoc jest związana z projektem
rozwoju wiedzy we wszystkich sektorach rolnictwa, z naciskiem
na intensywną hodowlę zwierząt gospodarskich, w szczegól-
ności trzody chlewnej i drobiu
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Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Nederland

Adres internetowy:
http://www.brabant.nl/layouts/SISHtmlDocument.aspx?
docid=26199&doctype=pdf
Zob. dekret nr 11
http://brabant.regelingenbank.eu/regeling/5-algemene-
subsidieverordening-provincie-noord-brabant/

Inne informacje:
Art. 4 ust. 23 Algemene Wet Bestuursrecht (ogólna ustawa o
prawie administracyjnym)

1) Organ administracyjny może przyznać dotacje wyłącznie na
podstawie przepisu ustawowego określającego rodzaje
działań, na które dotacje mogą zostać przyznane.

2) W przypadku gdy przepis ten stanowi część ogólnych prze-
pisów administracyjnych, których podstawą nie jest ustawa
parlamentarna, jego ważność wygasa po upływie czterech lat
od daty wejścia w życie, chyba że przed tą datą zostanie skie-
rowany do Parlamentu projekt ustawy regulującej przedmio-
towe dotacje.

3) Akapitu 1 nie stosuje się;

a) w okresie do jednego roku w oczekiwaniu na wprowa-
dzenie przepisów ustawowych lub do czasu odrzucenia
lub przyjęcia i wejścia w życie projektu ustawy skiero-
wanej do Parlamentu w ciągu tego roku;

b) w przypadku gdy dotacja została przyznana na podstawie
programu zatwierdzonego przez Radę Unii Europejskiej,
Parlament Europejski wspólnie z Radą lub Komisję
Wspólnot Europejskich;

c) w przypadku gdy w budżecie został określony beneficjent
i maksymalna wysokość dotacji,

lub

d) w przypadku sporadycznych dotacji przyznawanych na
okres nie dłuższy niż cztery lata.

4) Organ administracyjny publikuje roczne sprawozdanie na
temat dotacji przyznanych na mocy akapitu 3 lit. a) i d).
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