
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 156/06) 

Nr pomocy: XA 387/08 

Państwo członkowskie: Królestwo Niderlandów 

Region: Prowincje Groningen i Drenthe 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Provinciale Agrarische bedrij
fsverplaatsings regelingen, zie onder rechtsgrondslag voor de 
exacte benamingen. 

Podstawa prawna: 

— Wet inrichting landelijk gebied 

— Provinciewet 

— Wet inkomstenbelasting 2001, art. 3.54 

— De volgende provinciale regelingen: 

Prowincja Nazwa programu pomocy: 

Groningen Programma landelijk gebied PMJP 2007-2013 Gronin
gen; deel 3 kader voor subsidies en overeenkomsten; 
paragraaf 9.3 Beleidsregel Verplaatsing Grondgebonden 
Agrarische Bedrijven 

Drenthe Provinciaal Meerjarenprogramma Drenthe, deel 3 
subsidiegids, 2. subsidies voor natuur, verwerving 
EHS, Agrarische bedrijfsverplaatsingen 

Planowane w ramach programu roczne wydatki w mln 
EUR: 

Prowincja 2008 
r. 

2009 
r. 

2010 
r. 

2011 
r. 

2012 
r. 

2013 
r. Łącznie (*) 

Groningen 0,5 
mln 

0,5 
mln 

0,5 
mln 

0,5 
mln 

0,5 
mln 

0,5 
mln 

3 mln 

Drenthe 0,8 
mln 

0,8 
mln 

0,8 
mln 

0,8 
mln 

0,8 
mln 

0,8 
mln 

Maksymalnie 
4,8 mln 

(*) Podane kwoty roczne są orientacyjne; całkowity planowany budżet nie ulega 
zmianie. 

Maksymalna intensywność pomocy: 

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 pomoc na 
rzecz gospodarstw rolnych opierających swoją działalność 
o gospodarkę gruntami przyznawana jest w wysokości: 

a) 100 % poniesionych kosztów rzeczywistych przeniesienia 
zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 
do wysokości 100 000 EUR, 

Przedsiębiorcy, którzy likwidują działalność ze względów 
podatkowych w celu przeniesienia gospodarstwa, zobowią
zani są zapłacić podatek od ukrytych rezerw należących do 
(dawnego) gospodarstwa. Dla rolników jest to wydatek 
bezpośrednio i nierozerwalnie związany z przeniesieniem 
gospodarstwa. Ten środek pomocy obejmuje pomoc do 
100 % poniesionych kosztów, co zapewnia zgodność 
z wymogami art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006. 

b) Maksymalnie 40 % wzrostu wartości danych urządzeń, 
zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, 
do wysokości 300 000 EUR, w przypadku gdy przeniesienie 
umożliwi wnioskodawcy korzystanie z nowocześniejszych 
urządzeń, pod warunkiem że wkład własny rolnika odpo
wiada co najmniej 60 % wzrostu wartości. 

c) Maksymalnie 40 % kosztów związanych ze zwiększeniem 
mocy produkcyjnych, zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 rozporzą
dzenia (WE) nr 1857/2006, do wysokości 300 000 EUR, 
w przypadku gdy przeniesienie prowadzi do zwiększenia 
mocy produkcyjnych, pod warunkiem, że wkład własny 
rolnika odpowiada co najmniej 60 % wzrostu wartości. 

Do kosztów przeniesienia, o których mowa w lit. a), zalicza się: 

— rzeczywiste koszty przeniesienia (takie jak koszty przepro
wadzki urządzeń i zwierząt na nowe miejsce); 

— koszty notarialne i katastralne;

PL C 156/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.7.2009



— podatek od transferu nieruchomości należny w związku 
z przeniesieniem; 

— koszty doradztwa związane z przeniesieniem (takie jak 
koszty pośrednictwa oraz księgowości). 

Koszty inwestycji w nowe miejsce, o których mowa w lit. b) 
obejmują: 

— koszty inwestycji w budynki gospodarskie oraz urządzenia 
na nowym miejscu; 

— ogólne koszty (doradztwa), takie jak koszty związane 
z zatrudnieniem architektów, inżynierów i doradców, koszty 
analiz wykonalności związanych z przeniesieniem na nowe 
miejsce. Koszty prawne (koszty pozwoleń, zmian w planie 
rozwojowym, procedur, o których mowa w art. 19, 
zaświadczenia o czystości gruntów itd.) nie są objęte tą 
kategorią. 

Kompensacja kosztów, o których mowa w lit. b) i c) obliczana 
jest na podstawie reprezentatywnej wartości rynkowej. Pomoc 
wynosi 40 % ewentualnej dodatniej różnicy między reprezenta
tywną wartością rynkową „dawnych” terenów i zabudowań 
a sumą: 

— reprezentatywnej wartości rynkowej „nowych” terenów 
i zabudowań gospodarstwa; i 

— wszelkich ewentualnych inwestycji związanych 
z osiedleniem się, modernizacją, zastąpieniem lub 
rozbudową „nowych” budynków gospodarczych. 

Data realizacji: Realizacja programu rozpocznie się po publi
kacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zgodnie 
z przepisami art. 18 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 1857/2006, która z kolei nastąpi po opublikowaniu decyzji 
o wejściu w życie decyzji z dnia 3 września 2007 r. zmienia
jącej decyzję wykonawczą w sprawie podatku dochodowego 
(Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, Stb. 2007, 328). 

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

Cel pomocy: Przeniesienie – w interesie publicznym – posia
dających dobre perspektywy rozwoju gospodarstw rolnych, 
których grunty rolne są niezbędne do poprawy struktur orga
nizacji przestrzennej lub rolnej lub do zachowania środowiska 
naturalnego, krajobrazu lub zasobów wodnych. 

Sektory gospodarki: Wszystkie gospodarstwa rolne zajmujące 
się wytwarzaniem produktów wymienionych w załączniku I do 
Traktatu WE. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Prowincja Adres 

Groningen Postbus 610, 9700 AP Groningen 

Drenthe Postbus 122, 9400 AC Assen 

Strony internetowe: 

Prowincja Strona internetowa: 

Groningen http://www.provinciegroningen.nl/boa/documenten/ 
boerderijverplaatsingr0901.pdf 

Drenthe www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen/ 
?ActItmIdt=12790 

Inne informacje: W arkuszu 125 programu rozwoju obszarów 
wiejskich na lata 2007–2013 wymieniono możliwość doto
wania przenoszenia budynków gospodarskich. Prowincje decy
dują się na niewykorzystywanie tej możliwości, ponieważ 
wymieniony arkusz umożliwia stosowanie dotacji jedynie 
w przypadku działań na rzecz ograniczania emisji i osadzania 
się amoniaku, podczas gdy dla rzeczywistej realizacji krajowych 
i regionalnych celów strategicznych w odniesieniu do środo
wiska naturalnego, wody i struktury rolnictwa niezbędne jest 
szersze podejście w zakresie systemu pomocy. 

Nr pomocy: XA 442/08 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Castilla-La Mancha (Kastylia-La Mancha) 

Nazwa programu pomocy: Ayudas para la realización de audi
torías, análisis y estudios. 

Podstawa prawna: 

Ogłoszenie pomocy dla spółdzielni rolniczych: 

Orden de 8.6.2000 de la Consejería de Agricultura y Medio 
Ambiente por la que se establecen los programas de fomento 
de la calidad agroalimentaria en Castilla-La Mancha (FOCAL 
2000) programa 1 cooperativismo agrario 

Orden de ______ de la Consejería de Agricultura y Desarrollo 
Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
ayudas para la mejora de las estructuras asociativas agrarias en 
Castilla-La Mancha y se convocan dichas ayudas para el año 
2009. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Łączna kwota w wysokości 200 000 EUR
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Maksymalna intensywność pomocy: 

50 % kosztów kwalifikowanych 

Rachunki wystawione przez podmioty zewnętrzne przeprowa
dzające audyt, analizy lub badania bądź też wdrażające stan
dardy jakości. 

W przypadku uczestniczenia w wystawach, targach lub innych 
wydarzeniach do kosztów kwalifikowalnych należą koszty 
uczestnictwa, publikacji i wynajmu obiektów. 

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: do dnia 31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006) i wytwarzanie produktów rolnych wyso
kiej jakości (art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006). 

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural 
C/Pintor Matías Moreno, n o 4 
45004 Toledo 
ESPAÑA 

Adres internetowy: 

Tymczasowo: 

http://www.jccm.es/agricul/paginas/ayudas/cooperativismo/ 
cooperativismo.htm 

po publikacji – na stronie internernetowej: 

www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3

PL C 156/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.7.2009

http://www.jccm.es/agricul/paginas/ayudas/cooperativismo/cooperativismo.htm
http://www.jccm.es/agricul/paginas/ayudas/cooperativismo/cooperativismo.htm
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3

