
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 312/07)

Numer XA: XA 331/08

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Cantabria

Nazwa programu pomocy:

Ayudas al fomento del asociacionismo agrario

Podstawa prawna:

Orden DES/24/2008, de 7 de abril, por la que se establecen las
bases reguladoras y se convocan para el año 2008 las ayudas
para el fomento del asociacionismo agrario en Cantabria

Planowane w ramach programu pomocy roczne wydatki:
288 500 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

— pomoc na tworzenie nowych stowarzyszeń lub znaczące
powiększenie istniejących: pomoc stopniowo malejąca w
pierwszych trzech latach funkcjonowania nowego podmiotu
(80 %, 50 %, 30 %). Maksymalna kwota wynosi 25 000 EUR
na stowarzyszenie na rok,

— pomoc na fuzje, łączenie lub przejmowanie stowarzyszeń:
pomoc stopniowo malejąca w pierwszych trzech latach
funkcjonowania nowego podmiotu (80 %, 50 %, 30 %).
Maksymalna kwota wynosi 55 000 EUR na stowarzyszenie
na rok,

— pomoc na rzecz jakości i wykonania systemów odtworzenia
historii produktu: 50 % przy czym maksymalna kwota
pomocy wynosi 40 000 EUR na stowarzyszenie na rok,

— pomoc przeznaczona na wsparcie techniczne w sektorze
rolnym: 50 % przy czym maksymalna kwota pomocy
wynosi 15 000 EUR na stowarzyszenie na rok

Data realizacji: począwszy od dnia publikacji numeru, pod
którym zarejestrowano wniosek o wyłączenie, na stronie inter-
netowej Komisji — Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Lata 2008-2013

Cel pomocy: Wsparcie tworzenie stowarzyszeń rolniczych w
Kantabrii poprzez wspieranie następujących działań:

a) tworzenie nowych stowarzyszeń lub znaczące powiększenie
istniejących oraz fuzje, łączenie lub przejmowanie stowarzy-
szeń (art. 9 rozporządzenia). Koszty kwalifikowalne obej-
mują: studium wykonalności i badania rynku; publikacja
dokumentów i aktów urzędowych; wsparcie zawodowe w
zakresie doradztwa i zarządzania w trakcie prawnego ustana-
wiania stowarzyszenia; publikacja statutu; wynajem lokali i
nabycie materiałów biurowych; koszty nowego personelu
administracyjnego; koszty ogólne;

b) działania związane z poprawą jakości i wykonaniem
systemów odtworzenia historii produktu (art. 14 rozporzą-
dzenia). Koszty kwalifikowalne obejmują: badanie rynkowe,
koncepcję i projektowanie produktów wysokiej jakości lub
systemów odtworzenia historii produktu; wprowadzenie
systemów zapewniania jakości, takich jak normy serii ISO
9000 lub ISO 14000 i HACCP lub systemów audytu środo-
wiskowego; działania związane ze szkoleniem w zakresie
stosowania systemów zapewniania jakości;

c) świadczenie usług wsparcia technicznego w sektorze rolnym
(art. 15 rozporządzenia). Koszty kwalifikowalne obejmują:
wynagrodzenie dla konsultantów zewnętrznych za usługi dla
członków grupy; działania promocyjne takie jak uczest-
nictwo w targach, konkursach i wystawach; wydatki zwią-
zane z kształceniem i szkoleniem

Sektor(y) gospodarki: Wszystkie sektory rolnictwa

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Gobierno de Cantabria
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad
C/ Gutiérrez Solana s/n
E-39011 Santander

Adres internetowy:

http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-04/OR%202
008-04-16%20074/PDF/4922-4927.pdf

Inne informacje:

Dirección General de Desarrollo Rural
C/ Gutiérrez Solana s/n
E-39011 Santander
Tel. (34) 942 20 78 64
e-mail: fernandez_b@gobcantabria.es

Numer XA: XA 332/08

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Navarra

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

Ayudas a la elaboración de planes de gestión empresarial por las
cooperativas agrarias

Podstawa prawna:

Orden Foral de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente, por la que se establecen las normas reguladoras que
regirán la concesión de ayudas a las cooperativas agrarias para
planes de gestión empresarial
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Planowane w ramach systemu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznana podmiotowi:
145 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensyw-
ność pomocy wyniesie 50 % kosztów kwalifikowalnych

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

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Od 2008 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy: Głównym celem pomocy jest wsparcie rolniczych
MŚP w przyjmowaniu i wdrażaniu systemów i narzędzi zarzą-
dzania przedsiębiorstwem zgodnie z nowymi wymogami
otoczenia technicznego i gospodarczego w celu umożliwienia
im opracowania realnych i zrównoważonych strategii na przysz-
łość

Do celów drugorzędnych należy:

a) wsparcie rolniczych MŚP w dostosowywaniu się do aktual-
nych wymogów rynkowych;

b) poprawa systemów powiązania przedsiębiorstw z klientami i
z dostawcami;

c) zwiększenie konkurencji w sektorze pierwotnym.

Artykuł 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006: Zapewnienie
wsparcia technicznego w sektorze rolnym. Koszty kwalifiko-
walne: art. 15 ust. 2 lit. c): usługi doradcze świadczone przez
strony trzecie, koszty usług, które nie stanowią działalności
ciągłej bądź okresowej, ani nie mają związku ze zwykłymi
wydatkami operacyjnymi przedsiębiorstwa

Sektor(y) gospodarki: Beneficjentem pomocy jest sektor pierw-
otny rolnictwa

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Gobierno de Navarra
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
C/ Tudela, no 20
E-31003 Pamplona (Navarra)

Adres internetowy:

http://www.cfnavarra.es/agricultura/COYUNTURA/AyudasEstado/
pdfs/STNO08047%20OF.pdf

Inne informacje:

Dirección General de Desarrollo Rural
C/ Tudela, no 20
E-31003 Pamplona
Tel. (34) 848 422 933
e-mail: izabalzv@cfnavarra.es
Gobierno de Navarra

Numer XA: XA 333/08

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Navarra

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

Ayudas para la ejecución del Plan de actuación contra el virus
del bronceado del tomate o Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)

Podstawa prawna:

Orden Foral de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente, por la que se modifica la Orden Foral no 172/2008,
de 22 de abril, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente, por la que se declara la presencia del virus del bron-
ceado o Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) en la Comunidad
Foral de Navarra, se califica de utilidad publica la lucha contra
dicho organismo y se adoptan medidas para su control

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
180 000 EUR rocznie

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensyw-
ność pomocy w żadnym wypadku nie przekroczy 80 %
udowodnionych strat

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

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2008 r.

Cel pomocy: Głównym celem pomocy jest zrekompensowanie
rolnikom strat spowodowanych chorobami roślin oraz kosztów
związanych z ich zapobieganiem i zwalczaniem.

Artykuł10 ust. 1 i art.10 ust. 2 lit. a) ppkt (i). Koszty kwalifiko-
walne: wartość rynkowa zniszczonych roślin, rzeczywista lub
ubezpieczona wartość produkcji zniszczonych roślin oraz
wartość produktów fitosanitarnych i innych środków zwalczania
chorób roślin.

Pomoc nie jest związana z chorobą, względem której prawo
wspólnotowe nakłada szczególne zobowiązania finansowe w
zakresie środków zwalczania chorób.

Pomoc nie jest związana ze środkami, których koszty —
zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym — ponosi gospodar-
stwo rolne, chyba że koszt takich środków pomocy całkowicie
równoważą obowiązkowe opłaty dla producentów.

Zgodnie z art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 pomoc
przyznaje się jedynie małym i średnim gospodarstwom rolnym
prowadzącym działalność w zakresie produkcji pierwotnej
produktów rolnych
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Sektor(y) gospodarki: beneficjentami pomocy jest sektor
ogrodnictwa oraz sektor roślin ozdobnych

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Gobierno de Navarra
Dirección General de Agricultura y Ganadería
Servicio de Ganadería
C/ Tudela, no 20
E-31003 Pamplona (Navarra)

Adres internetowy:
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/
59/Anuncio-0/

http://www.cfnavarra.es/agricultura/COYUNTURA/AyudasEstado/
pdfs/stno09061%20of.pdf

Inne informacje:
Dirección General de Agricultura y Ganadería
C/ Tudela, no 20
E-31003 Pamplona
Tel. (34) 848 422 933
e-mail: izabalzv@cfnavarra.es
Gobierno de Navarra

Numer XA: XA 346/08

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo
Region: England — West Midlands

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

Podstawa prawna:
Regional Development Agencies Act 1998

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Wydatki wyniosą 125,775 GBP od września 2008 r. do
września 2009 r.

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

Data realizacji: Program zostanie wprowadzony dnia
29 września 2008 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Realizacja programu rozpoczyna się dnia
29 września 2008 r. Nowe wnioski należy nadsyłać do dnia
31 sierpnia 2009 r. Wsparcie techniczne dla uczestników
programu zakończy się dnia 30 września 2009 r.

Cel pomocy: Głównym celem pomocy jest zapewnienie
wsparcia technicznego małym lub średnim przedsiębiorstwom
zajmującym się produkcją rolną. Do szczegółowych celów
należy podniesienie poziomu wiedzy na temat technologii tele-

detekcji w zakresie monitorowania warunków glebowych — a
tym samym doradzanie rolnikom przy podejmowaniu decyzji
dotyczących sadzenia i zbiorów oraz wspieranie procesu oceny
środowiskowej oraz umożliwienie przestawienia produkcji na
bardziej wartościowe zbiory. Pomoc pokryje do 100 % kosztów
poniesionych na świadczenie wsparcia technicznego i przyznana
będzie w formie rzeczowej, w postaci dotowanych usług.
Program nie obejmuje bezpośrednich wypłat pieniężnych dla
producentów.

Pomoc będzie dostępna dla wszystkich uprawnionych na
odnośnym obszarze.

Program stanowi przedłużenie programu XA 96/08. Admini-
stratorzy programu nie byli w stanie rozpocząć jego realizacji,
w związku z tym nie zostały poniesione żadne wydatki

Sektor(y) gospodarki: Program ma zastosowanie do małych i
średnich przedsiębiorstw zajmujących się produkcją podstawową
produktów rolnych

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Advantage West Midlands
3 Priestley Wharf
Holt Street
Aston Science Park
Birmingham B7 4BN
United Kingdom
www.advantagewm.co.uk

Strona internetowa:

Strona internetowa projektu jest dostępna pod następującym
adresem:

http://www.harperadams.ac.uk/sustainability/remotesensing.cfm

Inne informacje:

Urzędnikiem odpowiedzialnym za projekt w Advantage West
Midlands jest Andrew Todd (telefon: (44) 121 380 35 34,
e-mail: andrewtodd@advantagewm.co.uk)

Więcej szczegółowych informacji na temat kwalifikowalności
oraz zasad programu można znaleźć na wyżej wymienionych
stronach internetowych.

Informacje na temat projektu znajdą się na stronie: www.cogent-
computing.org, na której mogą być przechowywane informacje.

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)

Duncan Kerr
Agricultural State Aid Team Leader
Defra
8D 9 Millbank
c/o Nobel House
17 Smith Square
Westminister
London SW1P 3JR
United Kingdom
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