
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

(2009/C 10/08)

Numer XA: XA 283/08

Państwo członkowskie: Francja
Region: Departament Moselle

Nazwa programu pomocy:
Aide au remplacement (assistance technique)

Podstawa prawna:
Artykuł 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006,

Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités
territoriales

Délibération du Conseil général de la Moselle du 15.10.2007

Planowane w ramach programu roczne wydatki: Maksy-
malnie 40 000 EUR, w zależności od potrzeb oraz w ramach
dostępnych środków budżetowych

Maksymalna intensywność pomocy: Jednorazowa pomoc w
wysokości 12 % kosztów o maksymalnej wysokości 130 EUR
dziennie, ograniczona do 14 dni, oraz do 910 EUR rocznie na
beneficjenta

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 oraz z zastrzeżeniem
dostępności środków finansowych

Czas trwania programu pomocy: 3 lata począwszy od otrzy-
mania potwierdzenia odbioru przez Komisję (z zastrzeżeniem
dostępności środków finansowych)

Cel i zasady pomocy: Celem pomocy będzie uczestnictwo w
doraźnych kosztach zastąpienia rolników w gospodarstwie

(wyłączając koszty zastąpienia objęte ulgą podatkową) z
powodów zdrowotnych, z powodu wypadku, urlopu ojcow-
skiego lub macierzyńskiego lub z powodu delegacji i szkolenia
młodych rolników, do 14 dni rocznie przez okres trzech lat.

Spełnione zostaną wszystkie warunki zawarte w art. 15 rozpo-
rządzenia (WE) nr 1857/2006

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie gospodarstwa rolne departa-
mentu Moselle (rolnicy lub zorganizowane grupy rolników)

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle
Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire
Division de l'Environnement et de l'Espace Rural (SAEN)
Hôtel du Département
1, rue du Pont Moreau
BP 11096
F-57036 Metz cedex 1

Strona internetowa:
http://www.cg57.fr/front/go.do?sid=site/environnement_107642
9797630/gestion_de_l_espace/agriculture

Inne informacje: Aby zapewnić ścisłe przestrzeganie pułapów
określonych w rozporządzeniu wspólnotowym dla każdego
przewidzianego typu pomocy, wysokość pomocy będzie w
stosownych przypadkach zredukowana, w zależności od wyso-
kości środków finansowych pochodzących z innych źródeł
publicznych.

Pomoc zarezerwowana będzie dla grup producentów rolnych,
którzy nie korzystali z podobnych programów pomocy w ciągu
poprzednich pięciu lat oraz tych, którzy rozliczyli poprzednie
projekty
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