
Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej 
zgodnie z rozporządzeniem 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 124/04) 

Numer pomocy: XA 64/2009 

Państwo członkowskie: Łotwa 

Region: — 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Atbalsts ciltsdarbam 

Podstawa prawna: Ministru kabineta noteikumu projekts 
„Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā 
piešķiršanas kārtību” 2. pielikums. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Planowane w ramach programu roczne wydatki wynoszą 
15 000 000 LVL. 

Maksymalna intensywność pomocy: 

Zgodnie z art. 16 rozporządzenia nr 1857/2006: 

1) pomoc do wysokości 100 % na pokrycie kosztów admini
stracyjnych związanych z zakładaniem i prowadzeniem ksiąg 
hodowlanych; 

2) pomoc do wysokości 70 % kosztów badań przeprowadzo
nych przez strony trzecie lub w ich imieniu, w celu okreś
lenia jakości genetycznej lub wydajności zwierząt gospodar
skich, z wyjątkiem kontroli podejmowanych przez właści
ciela zwierząt gospodarskich i rutynowych kontroli jakości 
mleka; 

3) do dnia 31 grudnia 2011 r.; pomoc do wysokości 40 % na 
wprowadzanie nowatorskich metod lub praktyk hodowli 
zwierząt w gospodarstwie, z wyjątkiem kosztów związanych 
ze sztucznym zapłodnieniem; 

4) pomoc do wysokości 100 % kosztów wywozu padłych zwie
rząt oraz 75 % kosztów zniszczenia takich tusz. 

Zgodnie z art. 15 rozporządzenia nr 1857/2006: 

1) do 100 % kosztów związanych z organizacją i udziałem 
w konkursach, wystawach i targach oraz forach w celu 
wymiany informacji sektorowych. 

Data realizacji: 16 marca 2009 r. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 

Do dnia 31 grudnia 2013 r. 

Do dnia 31 grudnia 2011 r. w przypadku pomocy związanej 
z wprowadzeniem nowatorskich metod lub praktyk hodowli 

zwierząt w gospodarstwie, z wyjątkiem kosztów związanych ze 
sztucznym zapłodnieniem. 

Cel pomocy: 

Celem pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw jest: 

— zachęcanie hodowców do udziału w systemach oceny zwie
rząt hodowlanych na podstawie ich potomstwa oraz 
w ramach innych systemów selekcyjnych; 

— podniesienie wydajności hodowanych zwierząt oraz 
poprawa potencjału genetycznego oraz rozpowszechnianie 
stad o wysokiej wartości hodowlanej; 

— gromadzenie danych dotyczących wydajności zwierząt oraz 
ras, rozwój komputerowych programów w zakresie hodowli 
bydła i selekcji zwierząt, wykorzystujących jedną sieć 
komputerową; 

— modernizacja technologii oceny wydajności zwierząt gospo
darskich oraz technologii oceny jakości mięsa; 

— zachęcanie hodowców do hodowli zwierząt o wysokiej 
wartości hodowlanej oraz do podnoszenia wartości hodow
lanej zwierząt; 

— zachowanie i udoskonalanie łotewskich zwierząt rodowodo
wych oraz ich materiału genetycznego; 

— przeprowadzanie ocen zwierząt rodowodowych oraz orga
nizacja wystaw zwierząt hodowlanych i testów zdolności 
pracotwórczych/konkursów koni. 

Zastosowanie mają art. 15 i 16 rozporządzenia (WE) nr 
1857/2006. 

Wydatki kwalifikowalne na mocy kryteriów przyznawania 
pomocy: 

1. wydatki administracyjne związane z zakładaniem 
i prowadzeniem ksiąg hodowlanych; 

2. wydatki na badania przeprowadzane przez strony trzecie lub 
w ich imieniu, w celu określenia jakości genetycznej lub 
wydajności zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem kontroli 
podejmowanych przez właściciela zwierząt gospodarskich 
i rutynowych kontroli jakości mleka; 

3. wydatki na wprowadzenie nowatorskich metod lub praktyk 
hodowli zwierząt w gospodarstwie, z wyjątkiem wydatków 
związanych z wprowadzeniem lub wykonaniem sztucznego 
zapłodnienia; 

4. wydatki związane z organizacją i udziałem w konkursach, 
wystawach i targach oraz forach w celu wymiany informacji 
sektorowych.
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Sektor(y) gospodarki: 

Pomoc jest przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw 
prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem podstawo
wych produktów rolnych. 

Pomoc jest przeznaczona dla sektora produkcji zwierzęcej. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Zemkopības ministrija 
Riga 10.03.2009. 
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija 
Riga, LV-1981 
LATVIJA 

Adres strony internetowej: 

Załącznik 2 do projektu rozporządzenia Rady Ministrów 
„Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā 
piešķiršanas kārtību”:http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala= 
1546&id=8055 

Inne informacje: 

Niniejszy program zastąpi program pomocy XA 222/2007 
(opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
C 222, z 30.8.2008, s. 8). 

Zmiany programu polegają na wprowadzeniu zasady, zgodnie 
z którą pomoc w formie dotowanych usług w celu określenia 
jakości genetycznej lub wydajności zwierząt gospodarskich 
będzie przyznawana jedynie w odniesieniu do krów mlecznych, 
których mleczność podczas ostatniej laktacji wyniosła co 
najmniej 5 000 kg, lub co najmniej 4 000 w przypadku 
rolnictwa ekologicznego. 

Program pomocy umożliwi pokrycie kosztów administracyjnych 
związanych z zakładaniem ksiąg hodowlanych oraz określaniem 
jakości genetycznej zwierząt gospodarskich w odpowiednich 
sektorach hodowli zwierząt. 

Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących 
działalność związaną z wytwarzaniem podstawowych 
produktów rolnych przyznawana będzie zgodnie z art. 16 ust. 
3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 
15 grudnia 2006 r. 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: pomoc przyznawana będzie w formie 
rzeczowej za pośrednictwem usług dotowanych i nie obejmie 
ona bezpośrednich wypłat pieniężnych dla producentów, oraz 
nie będzie przyznawana z mocą wsteczną odnośnie do działal
ności już podjętej przez beneficjenta. 

Niniejszym potwierdzamy, że pomoc nie będzie przyznawana 
z mocą wsteczną, jako że odpowiedni program zatytułowany 
„pomoc na działalność hodowlaną” (zestawienie informacji XA 
150/2008 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Euro
pejskiej C 222, z 30.8.2008, s. 8) zawiera rozdział dotyczący 

pomocy na zbiórkę, wywóz, obróbkę i usuwanie tusz zwierzę
cych. Program pomocy XA 150/2008 obowiązuje do dnia 
opublikowania niniejszego programu (tymczasowego programu 
nr 22786) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Wydatki związane z organizacją i udziałem w konkursach, 
wystawach i targach oraz forach w celu wymiany informacji 
w sektorze będą zgodne z art. 15 ust. 4 rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 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 rozporządzenie (WE) nr 70/2001, a pomoc 
będzie dostępna dla wszystkich kwalifikujących się podmiotów 
na danym obszarze na podstawie obiektywnie określonych 
warunków. 

Planowany rozdział budżetu programu pomocy na poszcze
gólne działania przedstawia się następująco: 

— pomoc na rozwój hodowli bydła – 14 000 000 LVL; 

— pomoc na zbiórkę, wywóz, obróbkę i usuwanie tusz – 
1 000 000 LVL; 

Pomoc na rozwój hodowli bydła zostanie przyznana około 10 
usługodawcom (organizacjom hodowli rodowodowej) a usługi 
będą świadczone na rzecz około 10 000 rolników. 

Pomoc na zbiórkę, wywóz, obróbkę i usuwanie tusz zwierzę
cych zostanie przyznana trzem usługodawcom. 

Numer XA: XA 455/2008 

Państwo członkowskie: Cyprus 

Region: Cyprus 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Προγράμματα εκρίζωσης και 
επιτήρησης Βρουκέλωσης Βοοειδών και Αιγοπροβάτων. 

Podstawa prawna: 

1) Άρθρο 03525 του Προϋπολογισμού για το 2009 – Συμμετοχή 
σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2) Ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Κανονισμών στον Τομέα της 
Κτηνιατρικής Νόμος του 2004 (Ν 149(Ι)/2004) 

3) Νόμος που προνοεί για την Υγεία των Ζώων (Ν.109(Ι)2001) 

4) Απόφαση Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αριθμό 305 
και ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου  2008 (Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας  με αριθμό 4339 και ημερομηνία 
16 Ιανουαρίου 2009 σ. 156) 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
0,46 mln EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %
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Data realizacji:: Program zostanie wykonany dopiero po jego 
ogłoszeniu przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem nr 
1857/2006. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 31.12.2009 

Cel pomocy: Choroby zwierząt (art. 10 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006) Program obejmuje: (i) pomoc na rzecz zrekom
pensowania rolnikom kosztów zapobiegania i zwalczania 
chorób zwierząt (art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1857/2006), oraz (ii) pomoc na zrekompensowanie rolnikom 
strat spowodowanych chorobami zwierząt (art. 10 ust. 2 rozpo
rządzenia (WE) nr 1857/2006). 

Sektor(-y) gospodarki: 

Kod NACE 
A10401— Chów i hodowla bydła mlecznego 
A10405— Chów i hodowla owiec i kóz 
A10407— Chów i hodowla drobiu 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος – Ktiniatrikes Ypiresies tou Ypourgeio Geor
gias, Fysikon Poron kai Perivallontos 
Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών – Tmima Ktiniatrikon Ypiresion 
Κτηνιατρείο Αθαλάσσας – Ktiniatreio Athalassas 
1417 Nikosia 
CYPRUS 

Adresy stron internetowych: 

http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/DMLinfo_gr/DMLinfo_gr? 
OpenDocument 

http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/ 
8C33E1F6FE7EC4C0C2257545002A533E/$file/ 
Απόφαση%20Αρ.%20305.pdf 

Inne informacje: Celem pomocy jest wdrożenie programów 
kontroli i zwalczania brucelozy u bydła, owiec i kóz zgodnie 
z przepisami prawodawstwa wspólnotowego (dyrektywa 
64/432 – w odniesieniu do bydła, dyrektywa 91/68/ EWG – 
do owiec i kóz). Choroba została wymieniona w wykazie Świa
towej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) oraz w załączniku do 
90/424/EWG (wykaz chorób objętych dofinansowaniem). 
Wydatki w ramach programu zwalczania i monitorowania 
choroby u bydła, owiec i kóz zaplanowane na rok 2009 zostały 
zgłoszone Komisji Europejskiej w ramach programów współfi
nansowania. Beneficjentami pomocy w ramach przedmioto
wego środka są hodowcy bydła, owiec i kóz na terytorium 
należącym do Republiki Cypryjskiej. Pomoc w ramach 
programu zwalczania brucelozy przysługuje rolnikom, 
w których gospodarstwach podejrzewa się lub stwierdzono 
obecność tej choroby. W ramach programu monitorowania 
brucelozy przewiduje się pobranie i analizy próbek ze wszyst
kich gospodarstw posiadających stada bydła, owiec i kóz.
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