
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 303/03)

Numer XA: XA 289/08

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Regione Lombardia (Comunità Montana Valtellina di
Sondrio)

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

Aiuti per la ricomposizione fondiaria — Accorpamento
fondiario di terreni agricoli

Podstawa prawna:

— Bozza di deliberazione del Consiglio direttivo della Comu-
nità Montana Valtellina di Sondrio „Concessione di aiuti per
la ricomposizione fondiaria (accorpamento fondiario di
terreni agricoli mediante acquisto o permuta). Approvazione
iniziativa”;

— Decreto legislativo 29.3.2004 n. 99 „Disposizioni in materia
di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione
amministrativa, a norma dell'art. 1 lettere d), f), g), l), ee)
della legge 7.3.2003 n. 38” — capo II „integrità aziendale”
artt. 7 e 9;

— Legge 7.3.2003 n. 38 „Disposizioni in materia di agricol-
tura” — art. 1;

— Decreto legislativo 18.5.2001 n. 228 „Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della legge 5.3.2001 n. 57” — capo II „contratti agrari, inte-
grità aziendale e distretti”

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Maksymalne wydatki roczne przeznaczone w budżecie obejmu-
jącym całą inicjatywę wynoszą 30 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Pomoc będzie przyzna-
wana wyłącznie na pokrycie kosztów prawnych i administracyj-
nych; jej intensywność wyniesie do 100 % rzeczywiście ponie-
sionych wydatków

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

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

Cel pomocy: Zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006: „Pomoc przeznaczona na scalanie gruntów”.
Pomoc będzie przyznawana wyłącznie na pokrycie kosztów
prawnych i administracyjnych, do 100 % rzeczywiście poniesio-
nych wydatków związanych z przygotowaniem dokumentów
niezbędnych do zakupu lub zamiany gruntów rolnych przezna-
czonych do konsolidacji. Pomoc jest przyznawana w celu zapo-
biegania fragmentacji gruntów rolnych. Udowodniono, że
nadmierne rozproszenie gruntów rolnych (typowe dla obszarów
górskich) stanowi przeszkodę dla utrzymania gruntów na tych
obszarach oraz zarządzania nimi, zaś zaprzestanie kultywo-
wania tych gruntów wywiera negatywny wpływ na stan hydro-
geologiczny, środowisko naturalne i krajobraz

Sektor(y) gospodarki: Tereny rolnicze w górach położone w
okręgu administracyjnym Comunità Montana Valtellina di Sondrio

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Comunità Montana Valtellina di Sondrio
via Nazario Sauro n. 33
I-23100 Sondrio

Adres internetowy:

www.agricoltura.regione.lombardia.it, należy wybrać link „Per
saperne di più”, a następnie „Aiuti di Stato”

www.cmsondrio.it należy wybrać link „versione integrale”, a
następnie „area agricoltura”, „agricoltura”, „accorpamento
fondiario”

Enrica GENNARI
Il Dirigente della Struttura
Raccordo con le Politiche Nazionali e Comunitarie
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Numer XA: XA 294/08

Państwo członkowskie: Królestwo Hiszpanii

Region: Comunidad Autónoma de Canarias

Nazwa programu pomocy:

Subvenciones destinadas al fomento de las Agrupaciones de
Defensa Sanitaria Ganaderas de Canarias

Podstawa prawna:

Proyecto de Orden de la Consejería De Agricultura, Ganadería,
Pesca Y Alimentación por la que se convocan las subvenciones
destinadas al fomento de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria
Ganaderas de Canarias

Planowane w ramach programu roczne wydatki:
787 409,09 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Zgodnie z punktem
trzecim wymienionego aktu prawnego kwota dotacji w ramach
budżetu zatwierdzonego przez Radę ds. Rolnictwa, Hodowli,
Rybołówstwa i Żywności (Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación) może wynosić do 75 % kosztów
programu. Ta pomoc z kolei może być finansowana do maksy-
malnie 50 % kosztów programu sanitarnego ze środków prze-
znaczonych dla Ministerstwa Rolnictwa, Rybołówstwa i
Żywności (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA))

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

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Do dnia 6 października 2008 r., lub do wyczer-
pania środków przeznaczonych na finansowanie pomocy
(787 409,09 EUR)

Cel pomocy: Podniesienie poziomu sanitarno-zootechniczego
gospodarstw hodowlanych poprzez ustanowienie i wykonanie
programów przedstawionych przez grupy ochrony sanitarnej
zwierząt dotyczących zapobiegania i zwalczania chorób zwierzę-
cych i epidemii szkodników oraz poprawa warunków higienicz-
nych w tych gospodarstwach poprzez kontrole weterynaryjne,
które pozwolą na poprawę produktywności i poziomu sanitar-
nego gospodarstw, zgodnie z przepisami art. 10 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 prowa-
dzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów
rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

Sektor(y) gospodarki: Zgodnie z przepisami art. 10 rozporzą-
dzenia 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 prowa-
dzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów
rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001
beneficjentami pomocy mogą być wszystkie małe i średnie

przedsiębiorstwa rolne zajmujące się chowem, które należą do
jakiejś grupy ochrony sanitarnej zgodnie z przepisami Real
Decreto nr 1880/1996, de 2 de agosto 1996 (BOE no 229, de
21.9.1996), które wykonuje programy sanitarne przewidziane w
rozdziale 2 podstawy 1 projektu zarządzenia w gospodarstwach
zajmujących się pierwotną produkcją zwierzęcą po spełnieniu
wymogów ustanowionych w załączniku I do rozporządzenia
Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie
zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do
pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(Dirección General de Ganadería)
Edificio Usos Múltiples II
Avda. José Manuel Guimerá, 10, 3a planta
E-38071 Santa Cruz de Tenerife

Adres internetowy:

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

http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/doc/otros/Regla-
mento_CE_1857_2006/Orden_ADS.pdf

Inne informacje: —

Las Palmas de Gran Canaria dnia 21 lipca 2008 r.

Ildefonso SOCORRO QUEVEDO
Director General de Asuntos Económicos con la Unión Europea

Numer XA: XA 297/08

Państwo członkowskie: Francja

Region: Departament Isère

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

Aides aux investissements de diversification agricole sans trans-
formation

Podstawa prawna:

— Art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006,

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

Planowane w ramach programu roczne wydatki:
100 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Wysokość pomocy
wynosi 35 % kosztów kwalifikowanych, w granicach następują-
cych pułapów:

— 17 143 EUR, jeśli wprowadzany jest tylko jeden rodzaj dzia-
łalności (na przykład bezpośrednia sprzedaż w gospodar-
stwie bez wydzielonego pomieszczenia),
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— 34 286 EUR, jeśli wprowadzane są co najmniej dwa rodzaje
działalności (na przykład nowa działalność produkcyjna i
bezpośrednia sprzedaż w gospodarstwie bez wydzielonego
pomieszczenia)

Pomoc zostanie wypłacona jednorazowo lub w dwóch transzach
na podstawie przedstawionych faktur. Pozostała część pomocy
będzie przyznana najpóźniej w ciągu trzech lat od daty powia-
domienia beneficjenta o dopłacie przez przewodniczącego rady
generalnej departamentu Isère, po dostarczeniu zapłaconych
faktur oraz oświadczenia o zakończeniu prac

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: Do dnia 31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy: Planowany projekt będzie miał na celu wsparcie
inwestycji związanych z dywersyfikacją działalności rolniczej.

Inwestycje kwalifikujące się do pomocy w ramach niniejszego
programu muszą być związane z dążeniem do następujących
celów:

— poprawa i przekształcenie produkcji poprzez jej urozmai-
cenie oraz urozmaicenie działalności, tak aby stworzyć
korzystne warunki rynkowe będące źródłem wartości
dodanej, zgodnie z projektem terytorialnym,

— poprawa ogólnej rentowności gospodarstwa oraz zahamo-
wanie spadku liczby gospodarstw rolnych poprzez zróżnico-
wanie źródeł dochodów.

Planowana pomoc ma na celu finansowanie w szczególności
nowych produktów, takich jak miód, świeże owoce i warzywa,
jaja, drób itd., oraz wyposażenia niezbędnego do ich bezpośred-
niej sprzedaży konsumentom na terenie gospodarstwa.

Wspierane inwestycje obejmują zatem zakup sprzętu i wyposa-
żenia związanego z produkcją podstawową wyżej wymienio-
nych nowych produktów oraz, w stosownych przypadkach,
przygotowanie ich do sprzedaży detalicznej na terenie gospodar-
stwa (na przykład: ule, brony siatkowe, kopaczki do ziem-
niaków, sprzęt pszczelarski, chłodziarki, wagi elektroniczne,
workownice itd.)

Sektory gospodarki: MŚP całego sektora produkcji rolnej
departamentu

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Monsieur le Président du Conseil général de l'Isère
Direction de l'aménagement des territoires
Service agriculture et forêt
7 rue Fantin Latour – BP 1096
F-38022 Grenoble Cedex 1

Adres internetowy:

http://www.cg38.fr/uploads/Document/e2/WEB_CHEMIN_3559
7_1217342303.pdf

Numer XA: XA 318/08

Państwo członkowskie: Estonia

Region: Estonia

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

Põllumajandustootja asendamise toetus

Podstawa prawna:

1) „Maaelu- ja põllumajandusturu korraldamise seaduse” § 7 ja
§ 11

2) Põllumajandustootja asendamise toetuse saamiseks esitatavad
nõuded, toetuse taotluse esitamise ja taotluse menetlemise
kord (eelnõu)

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Roczne wydatki 2 000 000 EEK (około 127 823 EUR)

Maksymalna intensywność pomocy: Intensywność pomocy
wynosi do 100 % zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006

Data realizacji: 15 września 2008 r.

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

Cel pomocy: Pomoc jest zgodna z art. 15 rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006 (koszty kwalifikowalne określone są w art. 15
ust. 2 lit. b)).

Intensywność pomocy wynosi do 100 %. Pomoc nie obejmuje
bezpośrednich wypłat pieniężnych dla producentów

Sektor(y) gospodarki: Sektor produkcji zwierzęcej (kod NACE
A104)

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Ministère de l'agriculture
Lai 39/41
EE-15056 Tallin

Adres internetowy:

http://www.agri.ee/?id=10989

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12997647

Inne informacje: —

Numer XA: XA 324/08

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Comunidad Valenciana

Nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną:

Universidad Politécnica de Valencia

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: 30 000 EUR w roku 2008

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %
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Data realizacji: Począwszy od dnia publikacji numeru, pod
którym zarejestrowano wniosek o wyłączenie, na stronie inter-
netowej Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich Komisji Europejskiej

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Rok 2008

Cel pomocy: Wsparcie hodowli bydła poprzez szkolenie
pracowników zajmujących się hodowlą oraz usługi doradcze i
wsparcie techniczne w sektorze hodowli bydła (art. 15 rozpo-
rządzenia (WE) nr 1857/2006).

Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty szkolenia hodowców
(koszty organizacji programów szkoleń, koszty podróży i utrzy-
mania uczestników), usług doradztwa świadczone przez strony
trzecie (nierutynowe), organizacji forów wymiany wiedzy, publi-
kacji takich jak katalogi czy tez strony internetowe

Sektor(y) gospodarki: Sektory hodowli bydła

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

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

Inne informacje: —

Adres internetowy:

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

Walencja dnia 2 lipca 2008 r.

Laura PEÑARROYA FABREGAT
La directora general de Producción Agraria
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