
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 52/03)

Numer: XA 357/08

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Comunidad Valenciana

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Sobre medidas
fitosanitarias para las plantaciones de frutales afectados por el virus de la Sharka y concesión de ayudas para
el arranque de árboles enfermos.

Podstawa prawna:
— Proyecto de Orden de la CAPA por la que se modifica la Orden de 5 de junio de 2000, de la CAPA,

sobre medidas fitosanitarias para plantaciones de frutales afectadas por el virus de la Sharka (plum pox
virus) y concesión de ayudas por arranque de árboles enfermos (DOGV núm. 3776, 21.6.2000), comple-
mentada por la Orden de 25 de septiembre de 2000, de la CAPA, (DOCV núm. 3864, 25.10.2000).

— Ley no 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przy-
znanej podmiotowi:

Planowane w ramach programu wydatki pokryte zostaną z środków przewidzianych w pozycji budżetowej
12.02.01.542.20, linia T1938 budżetu autonomicznego rządu Generalitat Valenciana i wyniosą
500 000 EUR rocznie.

Kwota wydatków przewidziana na cały okres trwania programu wynosi 3 000 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

Wielkość rekompensat jest uzależniona od wydajności produkcyjnej drzewa, z uwzględnieniem stopnia
rozwoju drzewa według jego gatunku, odmiany i wieku. Ustanawia się następujące zakresy rekompensat:

Maksymalna rekompensata za drzewo wyrażona w EUR

Wiek drzewa Morela Śliwa Brzoskwinia

Poniżej dwóch lat 3 606 3 606 3 606

Ponad dwa lata i wciąż w okresie przyrostu 7 212 9 015 6 010

W szczytowym okresie owocowania 9 616 10 818 7 212

Stare 4 808 6 611 4 207

Maksymalne kwoty rekompensat dla jednej działki:
Maksymalna rekompensata za hektar wyrażona w EUR

Wiek drzewa Morela Śliwa Brzoskwinia

Poniżej dwóch lat 961,619 1 081,822 1 442,429

Ponad dwa lata i wciąż w okresie przyrostu 1 923,239 2 404,048 2 283,846

W szczytowym okresie owocowania 2 704,554 3 005,061 2 704,554

Stare 1 322,227 1 983,340 1 803,036
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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: Do dnia 31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy:

Zostaje utworzona linia pomocy, z której środki przeznaczone
będą na zrekompensowanie rolnikom strat spowodowanych
chorobą pestkowych drzew owocowych z gatunku morela,
śliwa, brzoskwinia, dotkniętych wirusem ospowatości śliwy.

— Pomoc podlega wyłączeniu przewidzianemu w art. 10
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Trak-
tatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i
średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność zwią-
zaną z wytwarzaniem produktów rolnych i zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 70/2001

Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej (NACE)
0124:Uprawa owoców ziarnkowych i pestkowych

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, no 2
E-46010 Valencia

Adres internetowy:

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
ORDEN%20MODIFICACION%202008%20sharka%20V.pdf

Inne informacje: —

Numer: XA 379/08

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Comunitat Valenciana

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Federación del Vino de la Comu-
nidad Valenciana

Podstawa prawna: Ayuda individual nominativa: Presupuestos
de la Generalitat 2008, programa 714.60, Línea T1766000-
«Garantizar calidad en los productos de calidad reconocida»

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
269 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji: Począwszy od dnia publikacji numeru, pod
którym zarejestrowano wniosek o wyłączenie na stronie interne-
towej Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich Komisji Europejskiej

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Listopad 2008 r.

Cel pomocy:

Udział w następujących targach i ich organizacja: VINISUD 08,
Montpellier; Alimentaria 08, Barcelona; seminaria techniczne i
fora wymiany wiedzy pomiędzy przedsiębiorstwami: szczególnie
w odniesieniu do „nowej wspólnej organizacji rynku wina i jej
konsekwencji”; norma w zakresie kontroli i certyfikacji (Norma
UP-UNE 45011); kursy: kształcenie w zakresie upraw winorośli,
analiza sensoryczna, cechy różnych gatunków wina i różnice
pomiędzy nimi, wino w kontekście zdrowia, wszystkie tematy
związane z sektorem promujące odpowiedzialne spożywanie
wina i co za tym idzie wiedzę na ten temat; rozpowszechnianie,
zawsze w ogólnym kontekście, następujących informacji: cechy
jakościowe wina, jego aspekty kulturowe i zdrowotne; utwo-
rzenie i prowadzenie strony internetowej prezentującej w
sposób ogólny neutralne informacje dotyczące walorów odży-
wczych produktu i promującej jego odpowiedzialne spożywanie.

Działania przewidziane w art. 15 rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006

Sektor(y) gospodarki: MŚP sektora rolno-spożywczego we
Wspólnocie Autonomicznej Walencji

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, no 2
E-46010. Valencia

Adres internetowy:

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

Inne informacje: —

Marta VALSANGIACOMO GIL
La Directora General de Comercialización

Numer XA: XA 391/08

Państwo członkowskie: Szwecja

Region: —

Nazwa programu pomocy: Stöd för obligatoriska TSE-
kontroller vid slakt av nötkreatur

Podstawa prawna: Regeringens beslut av den 20 december
2007 och den 23 oktober 2008 om regleringsbrev för budge-
tåret 2008 avseende Statens jordbruksverk, anslag 43:1, ap. 2,
samt regeringens beslut om regleringsbrev för budgetåren 2009
och 2010 avseende Statens jordbruksverk

Planowane w ramach programu roczne wydatki: 34 mln
SEK na 180 000 testów, w tym 26 mln SEK pochodzących z
finansowania krajowego = 144 SEK na test, tj. ok. 16 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 40 EUR na test, w tym
pomoc wspólnotowa (5 EUR w 2008 r.)

Data realizacji: począwszy od dnia opublikowania numeru,
pod którym zarejestrowano wniosek w sprawie wyłączenia, na
stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i
Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej
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Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2010 r.

Cel pomocy: Stosuje się art. 16 ust. 1. Celem pomocy jest
stworzenie szwedzkim producentom wołowiny równych
warunków prowadzenia działalności w stosunku do produ-
centów w innych państwach członkowskich, w których na testy
TSE przyznaje się wsparcie finansowe ze źródeł publicznych

Sektor(y) gospodarki: Bydło ubite z przeznaczeniem do
spożycia przez ludzi

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Statens jordbruksverk
S-551 82 Jönköping

Adres internetowy:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/81/69/060a7e70.pdf

http://www.esv.se/StatsliggarenApp/OpenFile?regleringsbre-
vId=11077&visningTyp=1&mediaTyp=0&period=2008

Numer XA: XA 396/08

Państwo członkowskie: Włochy

Region: The entire territory of Italy

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Aiuti per il pagamento di premi
assicurativi

Podstawa prawna: Art. 2 comma da 1 a 5 ter del D.Lgs. 29
marzo 2004, n. 102, come modificato dall'art. 2 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2008 n. 82, Decreto linee applicative 13
ottobre 2008, n. 12939

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Wydatki przewidziane na podstawie wspomnianego artykułu
ustala się co roku w zależności od dostępności środków z
budżetu państwa. Na rok 2008 przyznano 220 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

Zgodnie z przepisami art. 12 rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006, intensywność pomocy brutto nie może przekro-
czyć:

a) 80 % kosztów składek ubezpieczeniowych, jeżeli w polisie
wyszczególnione jest objęcie ubezpieczeniem jedynie strat
spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi,
które mogą być porównane do klęsk żywiołowych;

b) 50 % kosztów składek ubezpieczeniowych, jeżeli w polisie
wyszczególnione jest objęcie ubezpieczeniem:

(i) strat, o których mowa w lit. a), oraz innych strat spowo-
dowanych zjawiskami klimatycznymi; i/lub

(ii) strat spowodowanych chorobami zwierząt lub roślin lub
epidemiami szkodników.

Pomoc nie będzie ograniczona do ubezpieczenia zapewnianego
przez jedną firmę ubezpieczeniową bądź grupę firm ani do
ubezpieczenia uzależnionego od warunku, że umowa ubezpie-
czenia ma być zawarta z firmą mającą siedzibę we Włoszech

Data realizacji: od dnia publikacji numeru rejestracji wniosku
w sprawie wyłączenia na stronach internetowych Komisji Euro-
pejskiej — Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Pomoc w ramach programu może być przyzna-
wana do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz w ciągu 6 kolejnych
miesięcy po upływie tego terminu

Cel pomocy:

Celem pomocy jest dofinansowanie opłat składek ubezpiecze-
niowych z tytułu polis obejmujących klęski żywiołowe, podobne
zdarzenia, inne klęski i straty spowodowane chorobami zwierząt
lub roślin.

Dofinansowanie zostanie przyznane na podstawie przepisów
art. 12 i 16 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Sektor(y) gospodarki: Rolnictwo (produkcja pierwotna)

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche di Sviluppo — Direzione Generale
dello Sviluppo Rurale
Via XX Settembre n. 20
I-00187 Rome

Adres internetowy:

Tekst dekretu dostępny jest pod adresem

http://www.politicheagricole.it/SviluppoRurale/FondoSolidarieta
Nazionale/interventi assicurativi

Numer XA: XA 397/08

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Veneto

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Corsi di aggiornamento per il
corretto impiego di prodotti fitosanitari

Podstawa prawna:

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 8.8.2008,
n. 2218. DPR 23 aprile 2001, n. 290, art. 27 — DGR n. 3306
del 22.10.2004. Corsi di aggiornamento per il corretto impiego
dei prodotti fitosanitari. Bando per la presentazione di domande
di finanziamento. Deliberazione della Giunta Regionale
del Veneto del 14.10.2008, n. 2902. Esecutività DGR 2218
dell'8.8.2008 «DPR 23 aprile 2001, n. 290, art. 27 — DGR n.
3306 del 22.10.2004. Corsi di aggiornamento per il corretto
impiego dei prodotti fitosanitari. Bando per la presentazione di
domande di finanziamento».

Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 Ordinamento del
sistema della formazione professionale e organizzazione delle
politiche regionale del lavoro. D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290,
artt. 25-26-27, Regolamento di semplificazione dei procedi-
mento di autorizzazione alla produzione, alla immissione in
commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi
coadiuvanti
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Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Przydział środków ustala się na podstawie ustawy regionalnej
zatwierdzającej planowany budżet na dany rok finansowy oraz
kolejnych zmian tego budżetu. Całkowita kwota przyznana na
2008 r. wynosi 150 100 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Do 100 % wydatków
kwalifikowalnych, w oparciu o koszt szkoleń ustalony obecnie
na poziomie 130 EUR/godz. Każdy wnioskodawca (instytucje
szkoleniowe akredytowane zgodnie z ustawą regionalną nr 19 z
dnia 9 sierpnia 2002 r.) może przedstawić maksymalnie
1 projekt obejmujący wszystkie kursy szkoleniowe (podstawowe
lub uzupełniające) w wymiarze nieprzekraczającym 390 godzin.
Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych przypadających
na kurs szkoleniowy wynosi 1 950 EUR w przypadku podsta-
wowych kursów szkoleniowych (minimalna długość kursu to
15 godzin) oraz 780 EUR w przypadku uzupełniających kursów
szkoleniowych (minimalna długość kursu to 6 godzin)

Data realizacji: Od dnia publikacji numeru rejestracji wniosku
w sprawie wyłączenia na stronach internetowych Komisji Euro-
pejskiej — Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Do dnia 30 czerwca 2010 r.

Cel pomocy:
Kształcenie oraz szkolenie rolników i pracowników gospo-
darstw.

Artykuł 15 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1857/2006,
Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym.

Koszty kwalifikowalne: wydatki związane z organizacją i prowa-
dzeniem kursów szkoleniowych

Sektor(y) gospodarki: Program dotyczy szkoleń zawodowych
nt. właściwego stosowania środków ochrony roślin, skierowa-
nych do rolników prowadzących działalność produkcyjną w
zakresie produktów rolnych, o których mowa w załączniku 1
do Traktatu

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione del Veneto
Giunta regionale Direzione Regionale Agroambiente e Servizi
per l'Agricoltura
via Torino, 110
I-30172 Mestre (VE)

Adres internetowy:

http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/
Agricoltura/Servizi+per+Agricoltura/Formazione+e+
aggiornamento

http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/?
materia=Agricoltura

Inne informacje: —
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