
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 331/04)

Numer XA: XA 343/08

Państwo członkowskie: Dania

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

Sundhedsstyring i vildtopdræt

Podstawa prawna:

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forord-
ninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndi-
gelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
300 000 DKK

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji: 1 października 2008 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Do 30 września 2009 r.

Cel pomocy: Celem programu jest przyczynienie się do
poprawy stanu zdrowia oraz żywotności młodych dzikich
ptaków łownych jako zasobów ptactwa przeznaczonego do
konsumpcji. Wśród bardzo młodych dzikich ptaków często
obserwuje się wysoką śmiertelność; w ramach programu uzyska
się informacje na temat przyczyn śmiertelności w najmłodszych
grupach dzikiego ptactwa. Na podstawie zebranych danych
zostaną opracowane zalecenia dotyczące chowu dzikiego
ptactwa (zwłaszcza bażantów) w trzech pierwszych tygodniach
życia, czego celem jest minimalizacja strat produkcyjnych.

Końcowymi beneficjentami pomocy są producenci prowadzący
chów dzikiego ptactwa. Program dotyczy wyłącznie małych i
średnich przedsiębiorstw.

Projekt podlega przepisom art. 15 ust. 2 lit. c) rozporządzenia
(WE) nr 1857/2006. Projekt obejmuje wydatki na doradztwo

Sektor(y) gospodarki: Dzikie ptactwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Fjerkræafgiftsfonden
Axeltorv 3
DK-1609 Copenhagen V

Adres internetowy:

http://www.poultry.dk/ddf/fa.nsf/B2009T.pdf?openfileresource

Inne informacje: —

Numer XA: XA 344/08

Państwo członkowskie: Francja

Region: Département du Gers

Nazwa programu pomocy:

Programme d'aide en faveur du remplacement des éleveurs
gersois

Podstawa prawna:

— Rozporządzenie (WE) nr 1857/2006, art. 15,

— articles L 1511-1 et suivants, article L 4211-1 du code
général des collectivités territoriales,

— délibération du Conseil général du Gers du 29 juillet 2008

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
60 000 EUR rocznie

Maksymalna intensywność pomocy: Pomoc wyniesie 35 %
dziennego kosztu zastąpienia w przypadku młodych rolników
oraz 25 % dziennego kosztu zastąpienia w przypadku pozosta-
łych hodowców i ograniczać się będzie do 24 dni rocznie na
zakład chowu zwierząt

Data realizacji: 2008 r., od daty opublikowania numeru, pod
którym zarejestrowany został wniosek o wyłączenie, na stro-
nach internetowych Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i
Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: 2008 r.
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Cel i zasady pomocy: Usługa zastępowania jest rozwiązaniem,
które pozwala rolnikom, których działalność wymaga ich
codziennej całorocznej obecności w gospodarstwie rolnym,
mieć rytm pracy i życia porównywalny do rytmu osób pracują-
cych w innych sektorach gospodarki. Jednakże pomijając
sytuacje, w których pomoc ta jest finansowana (w ramach ubez-
pieczeń prywatnych obejmujących urlop macierzyński, wypadek
lub chorobę), koszt tej usługi zniechęca do korzystania z niej.

Hodowcom oferuje się zatem pomoc mającą na celu zachęcenie
do korzystania z tych usług. Pomoc ta zostanie przyznana w
celu pokrycia rzeczywistych kosztów zastąpienia rolnika
podczas choroby, urlopu lub szkolenia zawodowego (z wyłącze-
niem obowiązków wynikających z przynależności do związków
zawodowych). Będzie przyznawana w formie usług dotowanych
i nie będzie obejmować bezpośrednich wypłat pieniężnych dla
producentów.

Zgodnie z art. 15 pkt 4 rozporządzenia pomoc ta nie będzie
zarezerwowana dla określonych członków grup producentów
lub innych organizacji. Jeżeli zostanie przyznana grupie lub
organizacji na usługę świadczoną na rzecz rolnika niebędącego
ich członkiem, będzie ściśle ograniczona do kosztów usługi
zastąpienia

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie gospodarstwa rolne, których
zarządca (którego główną działalność stanowi działalność
rolnicza) zobowiązany jest do codziennej obecności w gospo-
darstwie przez cały rok

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Monsieur le Président du Conseil Général du Gers
Direction de l'Agriculture, de l'Eau et de l'Environnement
81, route de Pessan
F-32000 AUCH

Strona internetowa:

http://www.gers-gascogne.com/ovidentia/index.php?tg=oml&
file=publication/fich.html&art=1211&cat=33

Numer XA: XA 345/08

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Catalonia

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

Ayudas para la repoblación ganadera de reproductores bovinos
sacrificados por motivo de saneamiento oficial

Podstawa prawna:

Orden de 2008, del Departamento de Agricultura, Alimentación
y Acción Rural, por la cual se aprueban las bases reguladoras de
las ayudas para la reposición de animales reproductores bovinos
sacrificados por motivos de saneamiento oficial y se convocan
las correspondientes al año 2008

Planowane w ramach programu roczne wydatki:
810 000 EUR rocznie

Maksymalna intensywność pomocy: Do 500 EUR na każdą
sztukę zakupioną w miejsce zwierzęcia poddanego ubojowi
sanitarnemu. Maksymalna wartość pomocy na każdą sztukę
zakupioną w miejsce ubitego zwierzęcia jest równa różnicy
między ceną zakupu nowego zwierzęcia i kwotą otrzymaną z
tytułu ubezpieczenia (jeśli otrzymano odszkodowanie ubezpie-
czeniowe) oraz kosztami, które zostały zaoszczędzone wskutek
choroby i które, w innych okolicznościach, trzeba byłoby
ponieść, przy czym intensywność brutto pomocy nie może
przekroczyć 100 %

Data realizacji: program pomocy będzie obowiązywał od dnia
opublikowania numeru, pod którym zarejestrowano wniosek o
wyłączenie przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 1857/2006,
na stronie internetowej DG. ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Zarządzenie wejdzie w życie po opublikowaniu go w
Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, co nastąpi najwcześ-
niej we wrześniu 2008 r.

Czas trwania programu pomocy: Od daty opublikowania
programu w 2008 r. do dnia 31.12.2013 r.

Cel pomocy: Pomoc ma na celu wyrównanie hodowcom strat
poniesionych wskutek uboju sanitarnego reproduktorów bydła
ras mięsnych, mlecznych lub przeznaczonych do walk oraz ułat-
wienie zastąpienia ich nowymi sztukami i odbudowę stada
reproduktorów do stanu sprzed wystąpienia choroby, zgodnie z
art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

Pomoc ta przyznawana jest w ramach zwalczania gruźlicy bydła
i brucelozy bydła, w związku z czym:

— dotyczy choroby, której wystąpienie zostało oficjalnie
potwierdzone przez organy publiczne,

— stanowi element obligatoryjnego wspólnotowego, krajowego
lub regionalnego programu profilaktyki lub zwalczania
choroby,

— nie może być przyznawana na środki, których koszty muszą
ponieść gospodarstwa rolne,

— pomoc nie może dotyczyć chorób, w przypadku których
prawodawstwo wspólnotowe przewiduje szczególne opłaty
na środki zwalczania tych chorób,

— zwierzęta musiały zostać poddane ubojowi w ramach uboju
sanitarnego — w latach 2007 i 2008 w gospodarstwie
doszło do wybicia stada w ramach uboju sanitarnego. Utrata
zwierząt należących do stada, które ma zostać odbudowane,
nastąpiła w roku 2007 r., w związku z czym program
spełnia warunek ustanowiony w art. 10 ust. 8 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1857/2006, ponieważ został wprowadzony
w terminie trzech lat od daty, w której odnotowano straty, a
okres wypłaty pomocy mieści się w terminie czterech lat od
tego momentu.

Beneficjentami pomocy mogą być wyłącznie gospodarstwa
hodowlane uznane za mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsię-
biorstwa lub średnie przedsiębiorstwa
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Sektor(-y) gospodarki: Reproduktory bydła ras mięsnych,
mlecznych lub przeznaczonych do walki, kod NACE 01.41
(chów i hodowla bydła mlecznego) oraz 01.42 (chów i hodowla
pozostałego bydła i bawołów)

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Departamento de Agricultura, Alimentación y acción Rural de la
Generalitat de Catalunya
Gran Vía de les Corts Catalanes nos 612-614
E-08007 Barcelona

Adres internetowy:
http://www20.gencat.cat/docs/DAR/TR_Tramits/TR01_Ajuts%
20i%20subvencions/DAR_05%20Ajus%20pendents%
20publicacio/Documents/Fitxers%20estatics/2008267.pdf

Inne informacje: —

Numer XA: XA 349/08

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Liguria
Nazwa programu pomocy:
Concessione di contributi per le spese relative alla tenuta dei
Libri Genealogici e per lo svolgimento dei controlli funzionali
del bestiame

Podstawa prawna:
Delibera della Giunta Regionale n. 1117 del 12.9.2008 «Criteri e
modalità di concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della legge
regionale n. 36/2000 in adeguamento alle disposizioni di regolamento
(CE) n. 1857/2006 della Commissione» e articolo 1 della legge
della Regione Liguria 4 agosto 2000 n. 36 «Norme in materia di
associazioni allevatori»

Planowane w ramach programu wydatki roczne: Kwota
przyznawana jest przez państwo danemu regionowi co roku w
oparciu o ilość kontrolowanych sztuk bydła, ilość obór oraz
stan środowiska i produkcji na odnośnych obszarach; w roku
2008 wynosi ona 748 250 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: W przypadku dotacji, o
których mowa w art. 1 ustawy regionalnej nr 36 z dnia 4
sierpnia 2000 r., maksymalna intensywność pomocy wynosi
100 % dopuszczalnych wydatków poniesionych na prowadzenie
ksiąg hodowlanych bydła oraz 70 % dopuszczalnych wydatków

poniesionych w związku z kontrolami rutynowymi (art. 16 ust.
1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Data realizacji: Od dnia publikacji numeru ewidencyjnego
wniosku w sprawie wyłączenia 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 2013 r.

Cel pomocy: Pomoc przeznaczona na pokrycie kosztów zwią-
zanych z prowadzeniem ksiąg hodowlanych obejmuje koszty
poniesione w związku z czynnościami kontroli oraz opracowa-
niem zgromadzonych danych; czynności związane z prowadze-
niem kontroli rutynowych inwentarza obejmują koszty czyn-
ności kontrolnych, opracowanie danych oraz upowszechnianie
informacji uzyskanych od hodowców.

Zachęty przewidziane w art. 1 ustawy regionalnej nr 36 z dnia
4 sierpnia 2000 r. przyznawane są na mocy art. 16 ust. 1 lit. a)
i b) rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 z zastrzeżeniem progu
100 % dopuszczalnych wydatków w odniesieniu do kosztów
administracyjnych związanych z prowadzeniem ksiąg i rejestrów
hodowlanych bydła oraz progu 70 % w odniesieniu do kosztów
poniesionych w związku z badaniami prowadzonymi w celu
określenia wydajności inwentarza, z wyjątkiem kontroli podej-
mowanych przez właściciela inwentarza oraz rutynowych
kontroli jakości mleka

Sektor(y) gospodarki: Pomoc przyznawana jest za pośrednic-
twem stowarzyszeń hodowców wszystkim gospodarstwom
hodowlanym usytuowanym na obszarze Ligurii

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Liguria
Dipartimento Agricoltura Protezione Civile e Turismo
Via G. D'Annunzio 113
I-16121 Genova

Adres internetowy:

Tekst decyzji nr 1117 z dnia 12 września 2008 r. można
znaleźć pod adresem:

http://www.agriligurianet.it/Agrinet/DTS_GENERALE/
20080916/dgr08_1117.pdf

Tekst ustawy regionalnej nr 36/2000 dostępny jest pod
adresem:

http://www.regione.liguria.it/leggi/dos/20000036.htm
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