
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 18/08)

Numer XA: XA 339/08

Państwo członkowskie: Dania

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Produktionsrelateret specialrådgiv-
ning med fokus på slagtefjerkræ

Podstawa prawna: Lov om administration af Det Europæiske
Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugs-
varer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af
28. april 2004

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
1 920 000 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 świadczenie niezależnych specjalistycznych
usług doradczych wysokiej jakości. Ponadto ma on na celu
utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy fachowej w zakresie
produkcji jaj wylęgowych i brojlerów, budynków drobiarskich,
wyposażenia i ochrony środowiska.

Końcowymi beneficjentami pomocy są producenci drobiu.
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: Drobiarstwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Fjerkræafgiftsfonden
Axeltorv 3
DK-1609 Copenhagen V

Strona internetowa:

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

Inne informacje: —

Numer XA: XA 340/08

Państwo członkowskie: Dania

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

Podstawa prawna: Lov om administration af Det Europæiske
Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugs-
varer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af
28. april 2004

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
252 000 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 projektu jest zebranie i upowszechnianie wiedzy na temat
produkcji ekologicznych brojlerów.

Końcowymi beneficjentami pomocy są producenci drobiu.
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: Drobiarstwo

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 365/08

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: Szkocja
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Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Orkney Johne's Disease Eradica-
tion Scheme

Podstawa prawna: Local Government in Scotland Act 2003;
Section 69(3) of the Orkney County Council Act 1974

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Łącznie 120 000 GBP (sto dwadzieścia tysięcy funtów szter-
lingów)

Rok Łączne planowane
wydatki

Maksymalne wydatki na
kwalifikującego się
beneficjenta (*)

2008–2009 120 000 GBP nie dotyczy

2009–2010 120 000 GBP nie dotyczy

2010–2011 120 000 GBP nie dotyczy

(*) Ten program zostanie wprowadzony jako usługa dla ogółu społeczności
rolniczej

Maksymalna intensywność pomocy: Intensywność pomocy
wynosi 100 % zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006

Data realizacji: Realizacja programu rozpocznie się dnia
1 listopada 2008 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Realizacja programu rozpocznie się dnia
1 listopada 2008 r. i zakończy dnia 31 października 2011 r.

Cel pomocy:

Program będzie realizowany zgodnie z rozdziałem 2 art. 10
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 i zapewni usługę
wykrywania paratuberkulozy bydła na terytorium Orkadów.
Program ten pokrywa wszystkie koszty i zapewnia, że co
najmniej 80 % obecnego stada hodowlanego na terytorium
Orkadów jest badane pod kątem występowania wspomnianej
choroby. Paratuberkuloza jest jedną z chorób wymienionych w
wykazie chorób zwierząt, w przypadku których można udzielić
pomocy na zapobieganie i kontrolę zgodnie z art. 10 ust. 7
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. Program ma charakter
usługi świadczonej ogółowi społeczności rolniczej i przy jego
realizacji nie przewiduje się pobierania żadnych opłat za badanie
zwierząt. Pomoc w ramach tego programu świadczona jest w
naturze w postaci dotowanych usług i nie wiąże się z bezpo-
średnią wypłatą pieniężną na rzecz producentów.

Podstawowym celem programu OJDES jest utrzymanie na tery-
torium Orkadów wolnego od chorób bydła o dobrym stanie
zdrowia za pomocą badania bydła pod kątem występowania
wspomnianej choroby, dzięki czemu realizowane są wszystkie
następujące cele:

— zmniejszenie kosztów produkcji,

— poprawa lub przesunięcie produkcji,

— poprawa jakości,

— zachowanie i poprawa stanu środowiska naturalnego,
warunków higienicznych oraz dobrostanu zwierząt,

— poprawa profilu marketingowego

Sektor(y) gospodarki: Program ma zastosowanie do wytwa-
rzania produktów rolnych

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Orkney Islands Council
Council Offices
School Place
Kirkwall
Orkney KW15 1NY
United Kingdom

Adres internetowy:

http://www.orkney.gov.uk/nqcontent.cfm?a_id=13745&tt=orkneyv2

Inne informacje: —

Numer XA: XA 366/08

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: Szkocja

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

Podstawa prawna: Section 4(3) of the Small Landholders Act
1911

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
3 000 000 GBP

Maksymalna intensywność pomocy: 50 %

Data realizacji: Realizacja programu rozpocznie się dnia
3 listopada 2008 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Realizacja programu rozpocznie się dnia
3 listopada 2008 r. i zakończy się dnia 30 kwietnia 2009 r.

Cel pomocy: Pomoc dla MŚP

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Scottish Government
Pentland House
47 Robbs Loan
Edinburgh
EH14 1TY
United Kingdom

Adres internetowy:

http://www.scotland.gov.uk/Topics/Agriculture/animal-welfare/
Diseases/SpecificDisease/bluetongue/BTVaccination/
BTVaccinationStateAidInfo
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Inne informacje:
Celem kampanii szczepień przeciwko chorobie niebieskiego
języka jest zapobieganie zapadaniu zwierząt gospodarskich z
terytorium Szkocji na tę chorobę. Szczepienie bydła i owiec jest
obowiązkowe, natomiast szczepienie wszystkich pozostałych
podatnych zwierząt domowych jest dobrowolne. Świadczona
pomoc obniża koszty szczepionki dla hodowców i posiadaczy
zwierząt o 50 % kosztów produkcji. Hodowcy i posiadacze
zwierząt pokryją różnicę kosztów produkcji i dostawy.

Rząd Szkocji zapewnił 12 milionów dawek szczepionki na
potrzeby hodowców zwierząt gospodarskich i posiadaczy zwie-
rząt odpowiadających definicji małego lub średniego przedsię-
biorstwa. Program ten pomaga hodowcom i posiadaczom zwie-
rząt w pokryciu kosztów kampanii szczepień w pierwszym
roku. Szczepionka będzie udostępniana na zasadzie kolejności
zgłoszeń. Może się okazać, że liczba 12 milionów określona na
podstawie szacunkowej liczby wszystkich zwierząt kwalifikują-
cych się do szczepienia w Szkocji do końca zimowego okresu
szczepień 2008/2009 zostanie wyprzedana przed końcem zimy.
W takim przypadku hodowcy i posiadacze zwierząt będą
musieli zapłacić za szczepionkę pełną rynkową cenę.

Dzięki zapewnianiu wsparcia do wysokości 50 % kosztów
produkcji szczepionki przeciwko chorobie niebieskiego języka
dla MŚP, program jest zgodny z rozdziałem 1 art. 10 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1857/2006. Wsparcia udzielono bezpośrednio
producentom szczepionki. Hodowcy otrzymają zatem szcze-
pionkę po cenie uwzględniającej udzielone wsparcie podczas
zakupu w praktyce weterynaryjnej, a pomoc w ramach tego
programu świadczona jest w naturze w postaci dotowanej
usługi, niewiążącej się z bezpośrednią wypłatą pieniężną na
rzecz producentów.

Rolnicy mogą we własnym zakresie dokonywać szczepień,
chyba że wyraźnie wymagane jest podanie szczepionki przez
weterynarza i świadectwo weterynaryjne.

Przewiduje się, że wszystkie dawki szczepionki (12 milionów)
zostaną wykorzystane w czasie trwania programu, jednakże jeśli
tak się nie stanie, pod koniec zimowego okresu szczepień
2008/2009 rząd Szkocji złoży wniosek o przesunięcie daty
zakończenia obowiązywania tego programu
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