
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 176/04) 

Nr pomocy: XA 436/08 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Castilla y León (provincia de Salamanca), (Kastylia- 
Leon, prowincja Salamanka) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Subvenciones dirigidas 
a asociaciones y cooperativas de ganaderos para la financiación 
de sistemas de control lechero, anualidad 2009 

Podstawa prawna: Proyecto de bases reguladoras de la convo
catoria de subvenciones dirigidas a asociaciones y cooperativas 
de ganaderos para la financiación de sistemas de control 
lechero, anualidad 2009. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Kwota wydatków przewidzianych w programie pomocy na 
rok 2009 wynosi 20 500 EUR (dwadzieścia tysięcy pięćset 
euro), z czego na spółdzielnie przypada 12 000 EUR (dwanaście 
tysięcy euro), a na zrzeszenia 8 500 EUR (osiem tysięcy pięćset 
euro). 

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna wysokość 
dotacji nie może przekroczyć 50 % wydatków kwalifikowalnych 
ani kwoty 12 000 EUR w przypadku spółdzielni i 8 500 EUR 
w przypadku zrzeszeń ubiegających się o dotację. 

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 31.12.2009 r. 

Cel pomocy: 

Celem pomocy jest wspieranie utrzymania i poprawy jakości 
genetycznej zwierząt hodowlanych w prowincji Salamanka 
poprzez kontrolę jakości mleka i materiału genetycznego zwie

rząt mlecznych: bydła, kóz i owiec przeprowadzaną przez zrze
szenia i spółdzielnie hodowców w tej prowincji. 

Niniejszy program pomocy realizowany jest na podstawie 
art. 16 ust. 1 lit. b) 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. 

W przypadku zarówno zrzeszeń, jak i spółdzielni hodowców za 
kwalifikowalne uznaje się wydatki bieżące mające niewątpliwy 
i bezpośredni związek z dotowaną działalnością (wsparcie tech
niczne w zakresie realizacji programów służących ustaleniu 
jakości genetycznej zwierząt lub ich wydajności), przeznaczone 
na: 

— testy w celu ustalenia jakości genetycznej lub wydajności 
zwierząt hodowlanych wykonywane przez podmioty 
zewnętrzne. 

Podatki pośrednie nie są uznawane za wydatki kwalifikowalne. 

Sektor(-y) gospodarki: Sektor hodowlany 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Excma. Diputación Provincial de Salamanca 
C/Felipe Espino, 1 
37002 Salamanca 
ESPAÑA 

Adres internetowy: 

http:///www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2009/ 
ControlLechero.pdf 

Inne informacje: 

Dotacje mogą być przyznawane łącznie z innymi dotacjami, 
pomocą lub środkami przyznanymi na dotowaną działalność 
przez jakiekolwiek organy administracji lub podmioty publiczne 
lub prywatne krajowe lub reprezentujące UE lub organizacje 
międzynarodowe, o ile nie zostaną przekroczone limity 
ilościowe pomocy ustanowione w art. 16 ust. 1 lit. b) rozporzą
dzenia (WE) nr 1857/2006 Komisji (do 70 % kosztów wyko
nanych testów).
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Tryb postępowania w przypadku, w którym podmiotowi ubie
gającemu się o dotację została przyznana na ten sam cel inna 
dotacja, której nie można łączyć z pomocą udzieloną przez 
Diputación Provincial de Salamanca regulują przepisy art. 33 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio 2006, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 

Jednakże kwota dotacji przyznanej przez Diputación liczona 
osobno bądź łącznie z inną dotacją, pomocą, dochodem lub 
środkiem nie może w żadnym wypadku przekroczyć kwoty 
odpowiadającej kosztom dotowanej działalności. 

Jednocześnie dotacja nie może być łączona z jakąkolwiek inną 
dotacją, pomocą, środkiem lub dochodem przyznanymi na 
działalność, której dotyczy dotacja udzielona przez Diputación 
de Salamanca – czy to bezpośrednio, czy też w trybie postępo
wania konkursowego – jeżeli miałyby one służyć pokryciu tych 
samych wydatków kwalifikowalnych. 

Beneficjenci dotacji powinni spełniać wszystkie warunki okre 
ślone w art. 16 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, co oznacza, że 
pomoc nie obejmuje rutynowych kontroli jakości mleka. 

Nr pomocy: XA 167/09 

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo 

Region: Northern Ireland 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: BSE testing of cattle over 48 
Months of age slaughtered for human consumption (Northern 
Ireland) 

Podstawa prawna: SR 2008 No 508 – Transmissible Spongi
form Encephalopathies Regulations (Northern Ireland) 2008; 
rozporządzenie (WE) nr 999/2001; decyzja Komisji 
2008/908/WE. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
4,6 mln GBP wypłacane przez 6 lat. 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: 15.6.2009 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 31.12.2014 

Cel pomocy: Sektor produkcji zwierzęcej (art. 16 rozporzą
dzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: A1 – Uprawy rolne, chów i hodowla 
zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Department of Agriculture and Rural development 
Dundonald House 
Upper Newtownards Road 
Belfast 
BT4 3SB 
Northern Ireland 
UNITED KINGDOM 

Adres internetowy: 

http://www.dardni.gov.uk/index/animal-health/animal-diseases/ 
bse/active-surveillance.htm 

Inne informacje: 

Przedmiotowa pomoc dotyczy usługi, która ma zapewnić speł
nienie przez Irlandię Północną unijnego wymogu w zakresie 
przeprowadzania obowiązkowych testów na obecność BSE 
u bydła w wieku powyżej 48 miesięcy przeznaczonego do 
spożycia przez ludzi. Jest to pomoc pośrednia – rolnicy nie 
muszą składać wniosków i nie otrzymują dopłat. Szczegółowe 
informacje na temat monitorowania TSE przez właściwy depar
tament znajdują się na podanej powyżej stronie internetowej 
departamentu. 

Niniejszy program pomocy stosuje się do przejrzystej pomocy 
przyznawanej małym i średnim gospodarstwom rolnym (far
mom) prowadzącym działalność w zakresie produkcji pierwo
tnej produktów rolnych na terenie Irlandii Północnej. 

Kwalifikujące się koszty to koszty testów na obecność TSE 
(wszystkie koszty obejmujące koszty zestawów do testów, 
pobierania, transportu, przeprowadzania testów, przechowy
wania i niszczenia próbek niezbędnych do badań realizowanych 
zgodnie z rozdziałem C załącznika X do rozporządzenia (WE) 
nr 999/2001. W ramach programu sfinansowane zostanie do 
100 % kwalifikujących się kosztów, ale zgodnie z art. 16 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 wysokość pomocy będzie 
ograniczona do 40 EUR za test.
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