
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 137/08) 

Nr pomocy: XA 81/09 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Comunitat Valenciana (Wspólnota Autonomiczna 
Walencji) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Asociación profesional de flores, 
plantas y tecnología hortícola de la Comunidad Valenciana 
(Stowarzyszenie zawodowe hodowców kwiatów i roślin oraz 
technologii ogrodnictwa we Wspólnocie Autonomicznej 
Walencji) 

Podstawa prawna: Pomoc indywidualna dla danego podmiotu: 
Presupuestos de la Generalitat 2009, programa 714.60, Línea 
T6172000 «Programas intersectoriales en materia de atributos 
y valores de la Calidad Agroalimentaria.» 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
55 950 EUR 

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: Grudzień 2009 r. 

Cel pomocy: 

Uczestnictwo w targach (IPM-Essen; Salón Vegetal de Angers; 
Tour Oaks Tradas Show; Flormart; Iberflora) i w forach 
wymiany wiedzy między przedsiębiorstwami. 

Działania przewidziane w art. 15 rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 
C/Amadeo de Saboya, 2 
46010 Valencia 
ESPAÑA 

Adres internetowy: 
http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/ 
ASOC%20FLORES%20Y%20PLANTAS.pdf 

Inne informacje: — 

Dyrektor generalna ds. wprowadzania do obrotu 

Marta VALSANGIACOMO GIL 

Nr pomocy: XA 84/09 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: Bourgogne 

Nazwa programu pomocy: Investissements collectifs qualité 
produits et sols. 

Podstawa prawna: 

Code Général des collectivités territoriales, notamment son 
article L 1511-2 

Délibération du Conseil régional de Bourgogne 

Planowane w ramach programu roczne wydatki: 
250 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 30 % kwoty inwestycji 
(pomniejszone o podatek) do kwoty maksymalnej pomocy 
określonej zgodnie z rodzajem inwestycji: pomoc 
w maksymalnej wysokości 50 000 EUR. 

Data realizacji: 2009 r. 

Czas trwania programu pomocy: do 2013 r. 

Cel pomocy: 

Program pomocy jest objęty art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
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Pomoc ma na celu poprawę jakości produktów pochodzących 
z produkcji rolnej lub uprawy winorośli oraz poprawę jakości 
gleby w kontekście zanieczyszczeń produktami fitosanitarnymi, 
poprzez wspieranie rozwoju nowych niskonakładowych metod 
uprawy oraz inwestycje pozwalające ograniczyć odpady fitosa
nitarne. 

Przedmiotowy program pomocy dotyczy zrzeszeń AOC (system 
rejestracji i ochrony produktów we Francji) oraz gmin. Zgodnie 
z art. 4 ust. 5 rozporządzenia o wyłączeniach rolnych gospo
darstwa zagrożone nie mogą korzystać z przedmiotowego 
programu pomocy. 

Sektory gospodarki: Rolnictwo 

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 
21035 Dijon cedex 
FRANCE 

Strona internetowa: 
http://www.cr-bourgogne.fr/doc/gda/2009-02/RT_7101AA_ 
equipements_qualite_des_produits_et_des_sols.doc 

Nr pomocy: XA 85/09 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Castilla y León (Kastylia-Leon) 

Prowincja: Segovia 

Nazwa programu pomocy: Ayudas destinadas a compensar 
a los titulares de explotaciones agrarias de la provincia de 
Segovia por las pérdidas ocasionadas por un fenómeno climá
tico adverso (Pomoc przeznaczona na zrekompensowanie właś
cicielom gospodarstw rolnych w prowincji Segowia strat 
spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska klima
tycznego). 

Podstawa prawna: 

Orden AYG/538/2009, de la Consejería de Agricultura 
y Ganadería por la que se establecen las Bases Reguladoras 
para la concesión de las ayudas destinadas a compensar a los 
titulares de explotaciones agrarias de la provincia de Segovia por 
las pérdidas ocasionadas por un fenómeno climático adverso. 

Niniejszy program pomocy objęty jest wyłączeniem przewi
dzianym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1857/2006 
z dnia 15 grudnia 2006 r. i jest zgodny z przepisami art. 11 
wymienionego rozporządzenia. 

Planowane roczne wydatki: 500 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: Dotacje na spłatę opro
centowania kredytów w wysokości do 60 000 EUR z terminem 
spłaty maksymalnie 5 lat z jednorocznym okresem karencji. 

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: Wsparcie techniczne (art. 11 rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006). Pomoc na rzecz strat spowodowanych 
niekorzystnymi zjawiskami klimatycznym 

Sektory gospodarki: Sektory rolnictwa, hodowli, leśny i rolno- 
spożywczy 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Dirección 
General de Producción Agropecuaria. 

Adres internetowy: Pełny tekst programu pomocy zostanie 
opublikowany na stronie internetowej Junta de Castilla y León. 

Bezpośredni adres internetowy: 
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/EconomiaEmpleo/ 
Page/PlantillaN3/1175259771003/_/_/_?asm=jcyl&pagina 
Navegacion=&seccion= 

Nr pomocy: XA 87/09 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Castilla y León (Kastylia-Leon) 

Nazwa programu pomocy: Ayudas para la compra de ganado 
bovino, ovino y caprino que tenga por objeto la reposición de 
reses como consecuencia de su sacrificio en aplicación de 
programas sanitarios oficiales de enfermedades de los rumiantes 
(Pomoc w zakupie bydła, owiec i kóz w celu uzupełnienia 
ubytków spowodowanych przymusowym ubojem w ramach 
realizacji programów kontroli i zwalczania chorób zwierząt 
przeżuwaczy).
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Podstawa prawna: 

Orden AYG/539/2009, de la Consejería de Agricultura 
y Ganadería por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de las ayudas para la compra de ganado bovino, 
ovino y caprino que tenga por objeto la reposición de reses 
como consecuencia de su sacrificio en aplicación de programas 
sanitarios oficiales de enfermedades de los rumiantes 

Niniejszy program pomocy objęty jest wyłączeniem przewi
dzianym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1857/2006 
z dnia 15 grudnia 2006 r. i jest zgodny z przepisami art. 10 
wymienionego rozporządzenia. 

Planowane roczne wydatki: 700 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 50 % 

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: Wsparcie techniczne (art. 10 rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006). Pomoc na rzecz chorób zwierząt 
i roślin oraz epidemii szkodników. 

Sektory gospodarki: Sektory rolnictwa, hodowli, leśny i rolno- 
spożywczy 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Dirección 
General de Producción Agropecuaria. 

Adres internetowy: Pełny tekst programu pomocy zostanie 
opublikowany na stronie internetowej Junta de Castilla y León. 

Bezpośredni adres internetowy: 
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/EconomiaEmpleo/ 
Page/PlantillaN3/1175259771003/_/_/_?asm=jcyl&pagina 
Navegacion=&seccion=
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