
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 156/07) 

Nr pomocy: XA 82/09 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Comunitat Valenciana (Wspólnota Autonomiczna 
Walencji) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Intercitrus 

Podstawa prawna: Propuesta de Resolución del expediente 
acogido a la linea «Promoción Agroalimentaria de los cítricos» 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
250 000 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: do grudnia 2009 r. 

Cel pomocy: Uczestnictwo w targach. Organizacja forów 
wymiany wiedzy między przedsiębiorstwami. Kampania infor
macyjna i promocja pomarańczy i klementynek w celu zwięk
szenia ich spożycia, podkreślające wartości odżywcze i korzyści 
zdrowotne, bez podawania w żadnym wypadku nazwy przed
siębiorstwa, znaku towarowego i pochodzenia. Skierowane do 
uczniów działania promocyjne w szkołach. Zbieranie i analiza 
informacji naukowych w celu przedstawienia wniosków 
o wpisanie do wykazów sporządzanych na mocy rozporzą
dzenia (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywienio
wych i zdrowotnych dotyczących żywności. Podniesienie 
poziomu wiedzy na temat zmian na rynkach. Działania kwali
fikujące się do otrzymania dotacji odpowiadają działaniom prze
widzianym 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: 

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/ 
INTERCITRUS%202009.pdf 

Inne informacje: — 

Dyrektor generalna ds. wprowadzania do obrotu 

Marta VALSANGIACOMO GIL 

Nr pomocy: XA 96/09 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Comunitat Valenciana (Wspólnota Autonomiczna 
Walencji) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Consejo Regulador IGP Cítricos 
Valencianos. 

Podstawa prawna: Pomoc indywidualna dla danego podmiotu: 
Presupuestos de la Generalitat 2009 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
604 750,00 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: do grudnia 2009 r. 

Cel pomocy: 

Udział w wystawach, konkursach, targach i forach wymiany 
wiedzy między przedsiębiorstwami oraz organizacja wymienio
nych wydarzeń. (Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się: 
wynajem powierzchni, stoisk lub pomieszczeń wystawowych; 
opłaty z tytułu uczestnictwa; koszty podróży i publikacji zwią
zanych z działalnością); Publikacje, takie jak katalogi lub strony 
internetowe przedstawiające informacje dotyczące producentów 
z danego regionu lub producentów danego produktu, pod
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warunkiem że informacja oraz jej prezentacja są neutralne oraz 
że wszyscy zainteresowani producenci mają takie same szanse 
na zaprezentowanie się w publikacji. Udokumentowane infor
macje dotyczące produktów generycznych, ich korzyści żywie
niowych i proponowanego wykorzystania tych produktów, przy 
czym możliwe jest wskazanie pochodzenia produktu, pod 
warunkiem że odniesienie takie dokładnie odpowiada odniesie
niom, które zostały zarejestrowane przez Wspólnotę (art. 15 
ust. 2 lit. e) ostatni akapit). 

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/ 
Consejo_Regulador_IGP_CITRICOS_VALENCIANOS.pdf 

Inne informacje: — 

Dyrektor generalna ds. wprowadzania do obrotu 

Marta VALSANGIACOMO GIL 

Nr pomocy: XA 99/09 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: Departament Haute-Garonne 

Nazwa programu pomocy: Indemnisation des pertes entraî
nées par la fièvre catarrhale ovine (FCO) en Haute-Garonne: 
réduction des surcoûts de mise en «quarantaine» des jeunes 
bovins en surplus sur les exploitations. 

Podstawa prawna: 

Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités 
territoriales, 

Artykuł 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 z dnia 
15 grudnia 2006 r., 

Arrêté du 15 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 1 er avril 
2008 définissant les zones réglementées relatives à la fièvre 
catarrhale du mouton, 

Décision 90/424 CE du Conseil du 26 juin 1990 relative à 
certaines dépenses dans le domaine vétérinaire. 

Délibération du Conseil général de la Haute-Garonne du 
28 janvier 2009 

Planowane w ramach programu roczne wydatki: 1 mln 
EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: maksymalnie 100 % 

Przedmiotowa pomoc byłaby zarezerwowana dla zwierząt speł
niających wszystkie niżej wymienione kryteria: 

— urodziły się w gospodarstwie pomiędzy dniem 1 stycznia 
2008 r. a dniem 1 czerwca 2008 r. i zostały zarejestrowane 
w departamencie Haute-Garonne, 

— były obecne w gospodarstwie po dniu 22 sierpnia 2008 r., 

— zostały zaszczepione przeciwko serotypom 1 i 8 choroby 
niebieskiego języka, 

— zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 1 marca 
2009 r. 

Pomoc ma na celu pokrycie rzeczywistych kosztów dodatko
wych, wynikających z poddawania kwarantannie młodego 
bydła, w ramach podwójnego pułapu 100 % powstałych 
kosztów dodatkowych i kwoty 105 EUR na zwierzę. 

Minimalny koszt kwarantanny szacuje się na 161,44 EUR za 
okres 62 dni odosobnienia (wypuszczenie pod warunkiem 
negatywnego wyniku testów wirusologicznych) oraz na 
201,72 EUR za okres kwarantanny wynoszący 81 dni: 

— żywienie: 1,70 EUR/dzień 

— koszty ściółki i opieki weterynaryjnej: 0,42 EUR/dzień 

— koszt odroczenia wpływu gotówki: 30 EUR/zwierzę. 

Koszt za 62 dni: 
= (1,7 + 0,42) × 62 + 30 = 161,44 EUR 

za 81 dni: 
= (1,7 + 0,42) × 81 + 30 = 201,72 EUR 

W pierwszym przypadku hodowca pokryje co najmniej 
56,44 EUR. 
W drugim przypadku hodowca pokryje co najmniej 96,72 EUR.
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Data realizacji: Dnia 27 marca 2009 r., od daty opublikowania 
numeru, pod którym zarejestrowany został wniosek 
o wyłączenie na stronach internetowych Dyrekcji Generalnej 
ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europej
skiej. 

Czas trwania programu pomocy: do końca 2009 r. 

Cel pomocy: 

Jako że departament Haute-Garonne stał się: 

— w dniu 20 czerwca 2008 r. strefą zamkniętą z uwagi na 
serotyp 8 choroby niebieskiego języka, 

— a następnie, w dniu 22 sierpnia 2008 r., z uwagi na sero
typy 1 i 8 choroby niebieskiego języka, 

hodowcy z tego departamentu musieli zatrzymać młode bydło 
w gospodarstwach do czasu, aż nabierze ono odporności zdro
wotnej, podczas gdy – zgodnie z praktykami hodowlanymi 
departamentu Haute-Garonne – do sprzedaży w celu wywozu 
przeznacza się zwierzęta chude (średnio w wieku 5 miesięcy). 

Pomoc rady (conseil général) departamentu Haute-Garonne ma na 
celu zrekompensowanie części kosztów dodatkowych wynikają
cych z poddawania zwierząt kwarantannie. 

Wraz z krajowym programem zwalczania choroby niebieskiego 
języka oraz w uzupełnieniu różnych środków uchwalonych 
w celu monitorowania i nadzorowania tej choroby, pomoc – 
jako środek wyjątkowy – umożliwi hodowcom ponoszenie 
dodatkowych kosztów poddawania kwarantannie młodego 
bydła płci męskiej i żeńskiej; kwarantanna wymagała powtarza
jącego się utrzymywania zwierząt w odosobnieniu od dnia 
20 czerwca 2008 r., a następnie od dnia 22 sierpnia 2008 r., 
i była uzasadniona terminami wdrożenia szczepień i nabycia 
odporności umożliwiającej wywóz zwierząt. 

Wszystkie kryteria kwalifikowalności młodego bydła jak 
również ich kumulacyjny charakter pozwalają zagwarantować 
skierowanie pomocy wyłącznie na zwierzęta rzeczywiście objęte 
wymogiem odbycia kwarantanny. 

Sektory gospodarki: sektor wołowiny i cielęciny 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Conseil général de la Haute-Garonne 
1 boulevard de la Marquette 
31090 Toulouse Cedex 
FRANCE 

Strona internetowa: 

http://www.cg31.fr/upload/pdf_dadre_fco/aide_au_maintien_ 
quarantaine_bovins.pdf
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