
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 57/02)

Numer XA: XA 412/08

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Galicia

Nazwa programu: Ayudas a asociaciones e entidades sin animo
de lucro de criadores de la raza de Caballo de Pura Raza Gallega

Podstawa prawna: Ayudas para asistencia técnica y para
promover prácticas innovadoras en el ámbito de la cría de los
animales basadas en programas de reproducción de caballos de
Pura Raza Gallega, entre ejemplares de diferentes criadores se
convocan para el año 2009

Planowane w ramach programu wydatki roczne:
150 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

100 % inwestycji kwalifikowalnych przeznaczonych na pomoc
w zakresie wsparcia technicznego

40 % inwestycji kwalifikowalnych na wprowadzenie praktyk
reprodukcji zwierząt znajdujących się w posiadaniu różnych
hodowców

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: do dnia 31 grudnia 2009 r.

Cel pomocy:

Pomoc przeznaczona jest na następujące działania:

1. Pomoc przeznaczona na wsparcie techniczne, o której mowa
w art. 15 ust. 2 lit. a), c) i d) rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006

2. Pomoc, o której mowa w art. 16 ust. 1 lit. c) rozporządzenia
(WE) nr 1857/2006, przeznaczona na wspieranie nowator-
skich praktyk w zakresie hodowli zwierząt, opartych na
programach reprodukcji koni czystej rasy galicyjskiej (Pura
Raza Gallega) znajdujących się w posiadaniu różnych
hodowców

Sektory gospodarki: Sektor hodowli zwierząt

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Rural
Dirección Xeral de Produción, Industrias e Calidade Agroalimen-
taria

Adres internetowy:

http://mediorural.xunta.es

http://mediorural.xunta.es/externos/orde_prg_2009.pdf

Inne informacje:

adres poczty elektronicznej do celów komunikacji:

dxpica.mrural@xunta.es

gerardo.rivero.cuesta@xunta.es

Santiago de Compostela, dnia 14 listopada 2008 r.

O secretario xeral

Alberte SOUTO SOUTO

Numer XA: XA 413/08

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Comunidad Valenciana

Podmiot otrzymujący pomoc indywidualną: Asociaciones de
Ganaderos de Bovino y Caprino Lechero de las razas Frisona y
Murciano-Granadina inscritas en los Libro Genealógicos corres-
pondientes que realizan el control lechero oficial en la Comu-
nidad Valenciana. Las asociaciones que lo llevan a cabo, están
reconocidas oficialmente y cuentan con los medios y personal
necesario para el desarrollo del control oficial lechero

Podstawa prawna: Orden de la Consellera de Agricultura Pesca
y Alimentación, que modifica la Orden de 5 de mayo de 2006
por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas al
control oficial lechero del rendimiento lechero para la evalua-
ción genética de las hembras de las especies bovina, ovina y
caprina y se convocan las ayudas para 2008

Planowane roczne wydatki: 60 000 EUR w 2008 r.

Maksymalna intensywność pomocy: 70 % łącznych kosztów
działania
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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 pomocy indywidualnej: Rok 2008

Cel pomocy: Pomoc na pokrycie wydatków związanych z urzę-
dowymi kontrolami mleczności, tak by nie stanowiły one obcią-
żenia finansowego dla gospodarstw. Kontrole mleczności mają
kluczowe znaczenie dla opracowywania programów selekcji
bydła mlecznego, a ich prowadzenie wymaga stworzenia struk-
tury organizacyjnej. W ten sposób, dzięki zastosowaniu
pewnych podstawowych kryteriów, kontrole wydajności zwie-
rząt reprodukcyjnych wpisanych do ksiąg genealogicznych
pozwalają uzyskać wyniki służące ocenie genetycznej rasy.
Ocenę taką można następnie zastosować w ramach programów
w celu poprawy jakości zwierząt. Kontrole takie dostarczają
również danych, które można wykorzystać do planowania
pomocy dla sektora. Pomoc spełnia warunki określone w art.
16 ust. 1 lit. a) i b) i art. 16 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 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 zmieniają-
cego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz.U. L 358 z 16
grudnia 2006). Wydatki na przewidziane usługi w zakresie
pomocy technicznej w trakcie realizacji kontroli urzędowych
kwalifikują się do pomocy

Sektory gospodarki: Gospodarstwa hodowlane, w których
utrzymywane jest bydło i kozy mleczne, gospodarstwa we
wspólnocie autonomicznej Walencji posiadające zwierzęta rasy
murcyjsko-granadyjskiej i rasy frisona wpisane do oficjalnych
ksiąg genealogicznych rasy

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
Amadeo de Saboya, 2
E-46010 Valencia

Inne informacje: załączono tekst zarządzenia dotyczącego
przyznania pomocy

Adres internetowy:

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
rendimiento%20lechero2008.pdf

Walencja, dnia 14 lipca 2008 r.

La directora general de Producción Agraria

Laura Peñarroya FABREGAT

Numer XA: XA 424/08

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Comunitat Valenciana

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Grupo Intercoop Intercooperación
Agroalimentaria S.L.

Podstawa prawna:

Propuesta de Resolución del Secretario Autonómico de la
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se
concede una subvención nominativa a Intercoop de Castellon

Ley 15/2007, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Presu-
puestos para el ejercicio 2008

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
61 000 EUR na rok budżetowy 2008

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

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: pomoc indywidualna, rok budżetowy 2008

Cel pomocy:

wsparcie działalności służącej rozwojowi obszarów wiejskich w
głębi prowincji Castellón polegającej na podnoszeniu jakości
określonych produktów. A104. Chów i hodowla zwierząt.

— Projekt dotyczący mleka koziego i przetworów z tego mleka
na obszarach Maestrazgo i Palancia.

— Projekt Pormasa (wieprzowina z obszaru Maestrazgo).

Artykuł 14 ust. 2 lit. a).

Koszty kwalifikowalne: 100 %

Sektor(-y) gospodarki: sektor chowu i hodowli zwierząt w
głębi prowincji Castellón

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
Calle Amadeo de Saboya, no 2
E-46010 Valencia

Adres internetowy:

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
INTERCOOP%202008.pdf

Inne informacje: —

Numer XA: XA 446/08

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: Northern Ireland

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną:: Northern Ireland Fallen Stock
Scheme 2009
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Podstawa prawna:

Podstawa nieustawowa.

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 ustanawiające przepisy
sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwie-
rzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi zobowią-
zuje państwa członkowskie do wprowadzenia odpowiednich
ustaleń umożliwiających usuwanie produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego w sposób zgodny z przepisami rozpo-
rządzenia

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi:

Od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 1 marca 2009:
305 000 GBP

łącznie: 305 000 GBP

Maksymalna intensywność pomocy:

Intensywność pomocy w przypadku kosztów transportu związa-
nych ze zbiórką padłych zwierząt z gospodarstw przez zatwier-
dzone przedsiębiorstwo wynosi maksymalnie 100 % zgodnie z
art. 16 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

Intensywność pomocy w przypadku kosztów usuwania związa-
nych z utylizacją lub spalaniem zwłok zwierzęcych przez
zatwierdzone przedsiębiorstwo wynosi maksymalnie 75 %
zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006

Data realizacji: Realizacja programu rozpoczyna się od później-
szej z następujących dat: dnia 1 stycznia 2009 r., lub od dnia
publikacji informacji o programie na stronie internetowej
Komisji

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Program rozpocznie się od późniejszej z nastę-
pujących dat: w dniu 1 stycznia 2009 r., lub od dnia publikacji
informacji o programie na stronie internetowej Komisji.
Program zakończy się dnia 31 marca 2009 r. Ostateczny termin
składania wniosków upływa dnia 31 marca 2009 r.

Cel pomocy:

Program ds. padłych zwierząt dla Północnej Irlandii (The
Northern Ireland Fallen Stock Scheme) na rok 2009 ma na celu
zastąpienie programu ds. padłych zwierząt XA 407 ze skutkiem
od późniejszej z następujących dat: od dnia 1 stycznia 2009 r.
lub od dnia publikacji informacji o programie na stronie inter-
netowej Komisji.

Z dniem wejścia w życie programu ds. padłych zwierząt dla
Północnej Irlandii na rok 2009, program XA 407 zostanie
wycofany. W przypadku uprzedniego przyznania pomocy w
ramach programu XA 407, wnioski o przyznanie pomocy w
ramach programu ds. padłych zwierząt dla Północnej Irlandii na
rok 2009 dotyczące tych samych kosztów kwalifikowalnych
zostaną odrzucone.

Cel programu jest taki sam, jak cel programu XA 407, a miano-
wicie tworzenie wspieranego przez państwo systemu dobrowol-
nych zapisów w odniesieniu do zbiórki i usuwania padłych
zwierząt na obszarze Irlandii Północnej zgodnie z rozporządze-
niem (WE) nr 1774/2002 skierowanego do MŚP Północnej
Irlandii zajmujących się chowem bydła. Jednakże od dnia 1
stycznia 2009 r. warunki pomocy będą rozszerzone o usuwanie
padłego bydła w wieku 24–48 miesięcy. Program XA 407 nie
obejmował takich działań

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Department of Agriculture and Rural Development
Environmental Policy Branch
Room 654
Dundonald House
Upper Newtownards Road
BT4 3SB Belfast
Northern Ireland
United Kingdom

Organizacją zarządzającą programem jest:

The National Fallen Stock Company Ltd
Stuart House
City Road
PE1 1QF Peterborough
United Kingdom

Adres internetowy:

http://nfsco.co.uk/news/press-releases/northern-ireland-members/

Inne informacje:

Program ds. padłych zwierząt dla Północnej Irlandii został noty-
fikowany w ramach procedury wyłączenia grupowego pod
numerem XA 407/08. Od dnia 1 stycznia 2009 r. program
zostanie rozszerzony o usuwanie padłego bydła w wieku 24–48
miesięcy. W tym celu na użytek programu przyznano dodat-
kowe 65 000 GBP, podnosząc wysokość łącznego budżetu
programu do 305 000 GBP. Zamkniecie programu XA 407/08
nastąpi wraz z wejściem w życie rozszerzonego programu z
dniem 1 stycznia 2009 r.

Intensywność pomocy w przypadku kosztów transportu związa-
nych ze zbiórką padłych zwierząt z gospodarstw przez zatwier-
dzone przedsiębiorstwo wynosi maksymalnie 100 % zgodnie z
art. 16 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

Intensywność pomocy w przypadku kosztów usuwania związa-
nych z utylizacją lub spalaniem zwłok zwierzęcych przez
zatwierdzone przedsiębiorstwo wynosi maksymalnie 75 %
zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006.

Bardziej szczegółowe informacje na temat kwalifikowalności
oraz zasad programu można znaleźć na wyżej wymienionej
stronie internetowej

Numer XA: XA 452/08

Państwo członkowskie: Eire/Irlandia

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Provision of technical support to
SME's active in the primary production of agricultural products

Podstawa prawna: An Bord Bia Acts 1994 to 2004

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: Roczne wydatki w wysokości 300 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: do 100 %
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Data realizacji: 12 stycznia 2009 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: 31 grudnia 2012 r.

Cel pomocy:
Zapewnienie wsparcia technicznego producentom z sektora
produkcji podstawowej na koszty kwalifikowalne poniesione z
tytułu działalności dozwolonej na mocy art. 15 ust. 2 rozporzą-
dzenia.

Przepisy zawarte w art. 15 ust. 3 oraz art. 15 ust. 4 są w pełni
przestrzegane

Sektor(-y) gospodarki: hodowla zwierząt i ogrodnictwo
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
An Bord Bia
Clanwilliam Court
Lower Mount Street
Dublin 2
Ireland

Adres internetowy:
www.bordbia.ie/industryservices-technicalsupport

Inne informacje: —
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