
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 53/05)

Numer: XA 380/08

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Comunitat Valenciana

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Asociación Vinos de la Tierra de
Castellón

Podstawa prawna: Ayuda individual nominativa: Presupuestos
de la Generalitat 2008, programa 714.60, Línea T2761000-
„Impulso de la marca CV”

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
50 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

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

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

Cel pomocy: Uczestnictwo w wystawach i targach: Działania
promujące jakość produktów chronionych marką jakości „CV”,
ukierunkowane na ochronę nieodłącznych, wyróżniających je
cech, a także poprawę umiejętności zawodowych stowarzyszo-
nych producentów. Dotyczy to m.in. działań mających na celu
zwiększenie świadomości konsumentów w odniesieniu do
produktów noszących znak „CV”. Prowadzenie różnorakich
działań informacyjnych i promocyjnych przy okazji świąt
Magdaleny. Po raz pierwszy zatrudniony zostanie zespół specja-
lizujący się w tematyce komunikacji, który opracuje strategię
poprawy pozycjonowania win z regionu Castellón. Dostoso-
wanie rozporządzenia do dekretu 222/2007 z dnia 9 listopada i
opracowanie podręcznika jakości. Działania przewidziane w art.
14 i 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/
Asociaci%F3n%20vinos%20de%20la%20tierra%20de%20Castell
%F3n.pdf

Inne informacje: —

La Directora General de Comercialización

Marta VALSANGIACOMO GIL

Numer: XA 381/08

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Comunitat Valenciana

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Asociación Prof. de Flores, Plantas
y Tecnología Hortícola de la C.V.

Podstawa prawna: Ayuda individual nominativa: Presupuestos
de la Generalitat 2008, programa 714.60, Línea T2761.000-
„Impulso de la Marca CV”

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

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

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

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

Cel pomocy: Uczestnictwo w targach. IBERFLORA (Walencja),
IPM (ESSEN-Niemcy), SALÓN VEGETAL (ANGERS-Francja),
FOUR OAKS TRADE SHOW (MANCHESTER-Zjednoczone
Królestwo) oraz GARDEN+LANDSCAPING (DUBAJ-Zjedno-
czone Emiraty Arabskie); Usługi doradcze: Rozwój gatunków
chronionych normą. Działania przewidziane w rozporządzeniu
(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/
Asociacion%20profesional%20de%20Flores%20y%20Plantas.pdf

Inne informacje: —

La Directora General de Comercialización

Marta VALSANGIACOMO GIL
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Numer XA: XA 382/08

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Comunitat Valenciana

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Asociación Pimiento Sol del Pilar

Podstawa prawna: Ayuda individual nominativa: Presupuestos
de la Generalitat 2008, programa 714.60, Línea T2761000-
„Impulso de la marca CV”

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
40 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

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

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

Cel pomocy: Organizacja wystaw i uczestniczenie w nich.
Merytoryczne informacje dotyczące ogólnego produktu i jego
wartości odżywczych oraz zalecenia dotyczące jego stosowania,
a także publikacje, katalogi lub strony internetowe prezentujące
informacje na temat danego produktu. Powyższe cele realizo-
wane będą poprzez działania w zakresie promocji produktu
chronionego marką jakości „CV”, ukierunkowane na ochronę
nieodłącznych cech produktu, tak aby zwiększyć świadomość
konsumentów w odniesieniu do tych produktów oraz poprzez
produkcję filmu reklamowego i przygotowanie książki kuchar-
skiej. 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/
Asociacion%20pimiento%20sol%20del%20pilar.pdf

Inne informacje: —

La Directora General de Comercialización

Marta VALSANGIACOMO GIL

Numer XA: XA 388/08

Państwo członkowskie: Republika Federalna Niemiec

Region: Land Brandenburg

Nazwa programu pomocy: Förderung von Leistungsprüfungen
und weiteren Maßnahmen in der Tierzucht

Podstawa prawna:

Artykuł 16 ustęp 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006

Richtlinie des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt
und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg über die
Gewährung von Prämien für die Förderung von Leistungs-
prüfungen und weiteren Maßnahmen in der Tierzucht vom
14. Februar 2007

Planowane w ramach programu roczne wydatki: 0,63 mln
EUR rocznie

Maksymalna intensywność pomocy:
— 70 % na pokrycie kosztów administracyjnych związanych ze

sporządzeniem i prowadzeniem ksiąg hodowlanych,

— 70 % na badania służące do określenia jakości genetycznej
lub wydajności zwierząt gospodarskich,

— 25 % na pokrycie kosztów poniesionych na inwestycje
mające na celu wprowadzenie w gospodarstwach rolnych
innowacyjnych technik lub praktyk hodowli zwierząt

Data realizacji: 1.1.2009–31.12.2011

Czas trwania programu pomocy: 1.1.2009–31.12.2011

Cel pomocy:

W celu wsparcia sektora hodowli zwierząt kraj związkowy przy-
znaje premie na wsparcie badań wydajności i dodatkowych
działań w sektorze hodowli zwierząt.

Koszty kwalifikowalne to:

— wydatki na badania służące do określenia jakości genetycznej
lub wydajności zwierząt gospodarskich,

— wydatki na wprowadzanie innowacyjnych technik lub
praktyk hodowli zwierząt, z wyjątkiem wydatków na wpro-
wadzanie lub wykonywanie sztucznych zapłodnień,

— wydatki związane ze sporządzaniem i prowadzeniem ksiąg
hodowlanych.

Beneficjentami pomocy są uznane organizacje hodowlane
(zgodnie z ustawą o hodowli zwierząt), instytucje lub zrzeszenia
zajmujące się badaniami wydajności, które wykonują badania
wydajności zgodnie z ustawą o hodowli zwierząt na zlecenie
kraju związkowego Brandenburgia i prowadzą swoją działalność
na terenie Brandenburgii. Strona otrzymująca premię podlega
nadzorowi właściwego urzędu zgodnie z prawem kraju związ-
kowego.

Nie dokonuje się płatności bezpośrednich na rzecz przedsię-
biorstw zajmujących się hodowlą zwierząt.

Wykonywanie badania wydajności jest zadaniem bieżącym. Płat-
ność premii jest realizowana według miesięcy kalendarzowych i
dostosowywana jest do poszczególnych działań hodowlanych.

Premia przyznawana jest jako kwota ryczałtowa. W poszczegól-
nych przypadkach jest ona ustalana według znaczenia, jakie
dane działanie ma dla interesu publicznego, z uwzględnieniem
dostępnych środków budżetowych.

Stawki zgodnie z wytycznymi Wspólnoty w sprawie pomocy
państwa w sektorze rolnym i leśnym z dnia 27 grudnia 2006 r.
rozdział IV L. Nie zostanie przekroczona pomoc państwa w
sektorze zwierząt gospodarskich

Sektor(y) gospodarki: Rolnictwo (produkcja zwierzęca)
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Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und
Flurneuordnung
Ringstraße 1010
D-15236 Frankfurt/Oder

Adres internetowy:
http://www.mluv.brandenburg.de/cms/media.php/2317/e_tiere.pdf

Inne informacje:
Ministerium für ländliche Entwicklung, Umwelt und
Verbraucherschutz des Landes Brandenburg
Referat 23
Herr Aust

Numer XA: XA 389/08

Państwo członkowskie: Hiszpania
Region: Galicia
Nazwa programu: Prórroga de régimen de Ayudas a Agrupa-
ciones de Defensa Sanitaria (ADSG) registrada con
no XA 54/08

Podstawa prawna: Orden … de … de … de …, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas a las entidades re-
conocidas como Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADSG) de
Galicia y se convocan para el año 2009

Planowane w ramach programu roczne wydatki:
3 591 332 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 50 % całkowitych
wydatków w ramach programu ADSG

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. Nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r.

Czas trwania programu pomocy: Do dnia 31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy:
Celem niniejszej pomocy jest poprawienie stanu sanitarnego
galicyjskich gospodarstw hodowlanych poprzez wprowadzenie
w życie wspólnych programów sanitarnych służących przeciw-
działaniu chorobom zwierząt i kontroli tych chorób.

Dotacje przyznawane są na pokrycie kosztów zatrudnienia tech-
ników weterynarzy i wydatków na odpowiednie materiały

Pomoc zgodna z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006,
na podstawie którego pomoc na rzecz zrekompensowania
rolnikom kosztów przeciwdziałania chorobom zwierząt jest
zgodna ze wspólnym rynkiem

Sektory gospodarki: Sektor hodowli zwierząt

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Xunta de Galicia
Consellería de Medio Rural
Dirección General de Producción, Industrias y
Calidad Agroalimentaria

Adres internetowy:
http://mediorural.xunta.es/externos/proxecto_orde_axudas_
adsg_2009.pdf

Inne informacje:
adres poczty elektronicznej do celów komunikacji:
dxpica.mediorural@xunta.es
Maria.soledad.castro.diaz@xunta.es
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