
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 53/04)

Numer XA: XA 221/08

Państwo członkowskie: Królestwo Niderlandów

Region:: Provincie Limburg

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Wijnen Paprika's BV (Advieskosten
Geothermisch onderzoek)

Podstawa prawna: Artikel 4:21 lid 3 onder c Algemene wet
bestuursrecht

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
33 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji: Od momentu opublikowania numeru rejestra-
cyjnego wniosku do jego udostępnienia do wiadomości
publicznej na stronie DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich Komisji Europejskiej

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Do dnia 1 marca 2009 r.

Cel pomocy: Pomoc przyznawana jest zgodnie z warunkami
ustanowionymi w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Sektor(y) gospodarki: Podstawowa produkcja rolna (papryka)

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Provincie Limburg
Limburglaan 10
6229 GA Maastricht
Nederland

Strona internetowa:
http://www.limburg.nl/nl/html/algemeen/beleid/Europa/
KennisgevingenStaatssteun/KennisgevingenStaatssteun.asp
#aU4J64XT47201JA40Q11W

Inne informacje:

Pomoc przyznawana jest na zbadanie możliwości ogrzewania
szklarni przedsiębiorstwa Wijnen Paprika's BV za pomocą
energii geotermicznej. Pomoc dotyczy kosztów doradztwa tech-
nicznego.

Pomoc nie zostanie wypłacona bezpośrednio uprawnionemu
rolnikowi, lecz przyznana w formie dotowanych usług dorad-
czych. Nie jest ona przeznaczona do wykorzystania w ramach

usług o charakterze stałym lub okresowym, nie zalicza się
również do wydatków operacyjnych przedsiębiorstwa. Pomoc
przydzielana jest na podstawie rozporządzenia w sprawie dotacji
na zagospodarowanie obszarów wiejskich w Limburgii (Subsi-
dieverordening Inrichting Landelijk Gebied van de provincie
Limburg) i w związku z tym dostępna jest dla wszystkich przed-
siębiorstw spełniających określone w wymienionym rozporzą-
dzeniu warunki

Numer: XA 374/08

Państwo członkowskie: Francja

Region: Bourgogne

Nazwa programu pomocy: Aides au traitement des animaux
malades de la FCO dans élevages bovins, ovins et caprins

Podstawa prawna:
— Code général des collectivités territoriales, articles L 1511-2-

3-5,

— arrêtés du ministre de l'agriculture et de la pêche des 19,
24 septembre et 9 octobre 2008 modifiant l'arrêté du
1er avril 2008 définissant les zones réglementées relatives à
la fièvre catarrhale ovine,

— decyzja Rady nr 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w
sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii

— délibération du Conseil régional de Bourgogne

Planowane w ramach programu roczne wydatki:
90 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

Kwota pomocy przyznawanej przez region Burgundii wynosi
45 EUR na sztukę bydła i 7,5 EUR na owcę lub kozę w przy-
padku zwierząt dotkniętych chorobą niebieskiego języka, które
poddano leczeniu.

Maksymalna intensywność pomocy publicznej wynosi 100 %.
Kwoty otrzymane z tytułu systemów ubezpieczenia są brane
pod uwagę przy sprawdzaniu zgodności z maksymalną stawką
intensywności pomocy.
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Pomoc zostanie przekazana stowarzyszeniom ochrony sani-
tarnej w departamencie po okazaniu wykazu hodowców speł-
niających wszystkie poniższe warunki:

— wybuch choroby zgłoszony w 2007 lub 2008 r.,

— hodowca płaci składki na CSAA (Caisse nationale de solida-
rité sanitaire animalne, krajowy fundusz solidarności na
rzecz zdrowia zwierząt) dostępny dla wszystkich hodowców

Data realizacji: Po opublikowaniu numeru, pod którym zarejes-
trowany został wniosek o wyłączenie (Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej) oraz przeprowadzeniu głosowania przez Radę
Regionu Burgundii

Czas trwania programu pomocy: Od 2008 r. do 2009 r.

Cel pomocy:

Obecne nadzwyczajne środki pomocowe służą pokryciu części
kosztów związanych z dodatkowym ubezpieczeniem dostępnym
dla wszystkich hodowców jako uzupełnienie ubezpieczenia w
ramach CSAA (Caisse nationale de solidarité sanitaire animalne,
krajowy fundusz solidarności na rzecz zdrowia zwierząt), ofero-
wanym przez departamentalne stowarzyszenia ochrony sani-
tarnej (groupements départementaux de défense sanitaire
(GDS)).

Mają one również pokryć część kosztów ponoszonych przez
hodowców bydła, owiec i kóz w związku z leczeniem zwierząt
dotkniętych chorobą niebieskiego języka, zgodnie z art. 10
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Sektory gospodarki: Sektor hodowli bydła, owiec i kóz

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Conseil régional de Bourgogne
Direction de l'agriculture et du développement rural
17, boulevard de la Trémouille
BP 1602
F-21035 Dijon cedex

Adres internetowy:
http://www.cr-bourgogne.fr/doc/gda/2008-10/Rapport_modif_
FCO_ind_ovins_SP_20_10_08.doc

Numer XA: XA 375/08

Państwo członkowskie: Francja

Region: Bourgogne

Nazwa programu pomocy: Aides aux pertes entraînées de la
FCO dans élevages ovins et caprins

Podstawa prawna:
— Code général des collectivités territoriales, articles L 1511-2-

3-5,

— arrêtés du ministre de l'agriculture et de la pêche des 19,
24 septembre et 9 octobre 2008 modifiant l'arrêté du
1er avril 2008 définissant les zones réglementées relatives à
la fièvre catarrhale ovine,

— decyzja Rady nr 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w
sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii

— délibération du Conseil régional de Bourgogne

Planowane w ramach programu roczne wydatki:
450 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

Kwota pomocy przyznawanej przez region Bourgogne wynosi
50 EUR na zwierzę należące do jednej z następujących kate-
gorii:

— samce i samice hodowlane małych przeżuwaczy, które padły
w wieku ponad 6 miesięcy,

— samce i reproduktory w wieku powyżej 6 miesięcy, które
straciły zdolność reprodukcyjną.

Maksymalna intensywność pomocy publicznej wynosi 100 %.
Kwoty otrzymane z tytułu programów ubezpieczenia są brane
pod uwagę przy sprawdzaniu zgodności z maksymalną stawką
intensywności pomocy.

Pomoc zostanie przekazana hodowcom spełniającym wszystkie
poniższe warunki:

— ogniska choroby zgłoszony w 2007 lub 2008 r.,

— hodowca jest beneficjentem premii za kozy i owce maciorki,

— hodowca otrzymał państwową rekompensatę sanitarną za
padłe zwierzęta lub posiada pozytywne wyniki analizy wiru-
sologicznej w przypadku kozłów,

— hodowca zobowiązuje się wymienić zwierzęta.

Kwoty otrzymane z tytułu programów ubezpieczenia są brane
pod uwagę przy sprawdzaniu zgodności z maksymalną stawką
intensywności pomocy

Data realizacji: Po opublikowaniu numeru, pod którym zarejes-
trowany został wniosek o wyłączenie (Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej) oraz przeprowadzeniu głosowania przez Radę
Regionu Burgundii

Czas trwania programu pomocy: Od 2008 r. do 2009 r.

Cel pomocy: Środki pomocowe mają stanowić rekompensatę
dla hodowców owiec i kóz z tytułu utraty przyszłych reproduk-
torów, poprzez ułatwienie zakupu lub wymiany zwierząt w celu
doprowadzenia populacji reproduktorów do stanu sprzed
wybuchu choroby, zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006

Sektory gospodarki: Sektor hodowli owiec i kóz

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Conseil régional de Bourgogne
Direction de l'agriculture et du développement rural
17, boulevard de la Trémouille
BP 1602
F-21035 Dijon cedex

Adres internetowy:

http://www.cr-bourgogne.fr/doc/gda/2008-10/Rapport_modif_
FCO_ind_ovins_SP_20_10_08.doc
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Numer XA: XA 377/08

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Comunidad Valenciana

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Ayudas por arranque y destrucción
de palmaceas afectadas por el Rhynchophorus ferrugineus (Oliver
1790)

Podstawa prawna:
— Proyecto de Orden de la Consellería de Agricultura, Pesca y

Alimentación por la que se modifica la Orden de 24 de
febrero de 2004, de la Consellería de Agricultura, Pesca y
Alimentación, por la cual se declara la existencia oficial de la
Plaga Rhynchophorus ferrugineus (Oliver 1790) en la comu-
nidad Valenciana, se califica de utilidad pública la lucha
contra el género Rhynchophorus spp y se establecen las
medidas obligatorias para su erradicación y control,

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

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

Planowane w ramach programu wydatki pokryte zostaną ze
środków przewidzianych w pozycji budżetowej
12.02.01.542.20, linie T6130 i T2349 budżetu autonomicz-
nego rządu Generalidad i wyniosą 300 000 EUR rocznie.

Kwota wydatków przewidziana na cały okres trwania programu
wynosi 1 800 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Wielkość rekompensat
jest uzależniona od odmiany i wysokości pnia:

PHOENIX CANARIENSIS

Wysokość pnia Wartość

< 50 cm 20,00 EUR

51-100 cm 40,00 EUR

101-150 cm 80,00 EUR

151-200 cm 160,00 EUR

> 200 cm 80,00 EUR/m.b.

PHOENIX DACTYLIFERA

Wysokość pnia Wartość

< 50 cm 12,50 EUR

51-100 cm 25,00 EUR

101-150 cm 50,00 EUR

151-200 cm 100,00 EUR

> 200 cm 50,00 EUR/m.b.

TRACHYCARPUS FORTUNEI

Wysokość pnia Wartość

< 50 cm 4,00 EUR

51-100 cm 8,00 EUR

101-150 cm 16,00 EUR

151-200 cm 32,00 EUR

> 200 cm 16,00 EUR/m.b.

CHAMAEROPS HUMILIS

Wysokość pnia Wartość

< 50 cm 2,50 EUR

51-100 cm 5,00 EUR

101-150 cm 10,00 EUR

151-200 cm 20,00 EUR

> 200 cm 10,00 EUR/m.b.

BUTIA CAPITATA, BUTIA YATAI

Okazy: 50 EUR za każdy metr bieżący pnia

TRITHRINAX CAMPESTRIS

Okazy: 50 EUR za każdy metr bieżący pnia

Gatunek Trithrinax campestris posiada kilka gałęzi na jednym
okazie

SYAGRUS

Wysokość pnia Wartość

< 50 cm 10,00 EUR

51-100 cm 20,00 EUR

101-150 cm 40,00 EUR

151-200 cm 80,00 EUR

> 200 cm 40,00 EUR/m.b.

WASHINGTONIA FILIFERA

Wysokość pnia Wartość

< 50 cm 5,00 EUR

51-100 cm 10,00 EUR

101-150 cm 20,00 EUR

151-200 cm 40,00 EUR

> 200 cm 20,00 EUR/m.b.
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WASHINGTONIA ROBUSTA

Wysokość pnia Wartość

< 50 cm 4,00 EUR

51-100 cm 8,00 EUR

101-150 cm 16,00 EUR

151-200 cm 32,00 EUR

> 200 cm 16,00 EUR/m.b.

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:
Zrekompensowanie rolnikom i osobom fizycznym strat spowo-
dowanych przez owada Rhynchophorus ferrugenius (Olivier,
1790).

Pomoc podlega wyłączeniu przewidzianemu w art. 10 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i
średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z
wytwarzaniem produktów rolnych i zmieniającego rozporzą-
dzenie (WE) nr 70/2001

Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej (NACE):
0129 Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

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%20%20
RHYNCHOPHORUS%20V.pdf

Inne informacje: —

Walencja, dnia 22 października 2008 r.

El Director General de Investigación y Tecnología Agroalimentaria
Manuel LAINEZ ANDRÉS

Numer XA: XA 385/08

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo
Region: England-Cornwall
Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: The Heath Project

Podstawa prawna: The Natural Environment and Rural
Communities Act 2006

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: Roczne wydatki w ramach programu w latach
2008/2009 wyniosą 110 000 GBP

Maksymalna intensywność pomocy: Intensywność pomocy
wyniesie do 100 % zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006

Data realizacji: Program rozpoczyna się od późniejszej z nastę-
pujących dat: od dnia 17 listopada 2008 r. lub w ciągu 15 dni
roboczych liczonych od dnia dostarczenia Komisji Europejskiej
formularza podsumowującego

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Realizacja programu rozpocznie się dnia 17
listopada 2008 r. Termin ostatnich płatności wyznaczony jest
na dzień 31 grudnia 2008 r., natomiast datę zamknięcia
programu ustala się na dzień 31 grudnia 2008 r.

Cel pomocy: Celem programu pomocy jest odtworzenie i
odzyskanie tradycyjnych, nieproduktywnych cech krajobrazu,
takich jak żywopłoty czy systemy doprowadzania wody na
wrzosowiska. Cechy te mają wesprzeć rozwój modelu zrówno-
ważonego zarządzania wrzosowiskami, co wpłynie na poprawę
wyjątkowej jakości krajobrazu i różnorodności biologicznej
Kornwalii. Zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia
nr 1857/2006, pomoc obejmie pewną ilość kompleksowych
robót mających na celu zachowanie nieprodukcyjnych cech
krajobrazu rolniczego

Sektor(y) gospodarki: Projekt ma zastosowanie do małych lub
średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z
wytwarzaniem produktów rolnych

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
The Heath Project
Natural England
Pydar House, Pydar Street
Truro
Cornwall TR1 1XU
United Kingdom

Strona internetowa:
http://www.theheathproject.org.uk/news.html

Inne informacje: —
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