
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 177/03) 

Nr pomocy: XA 74/09 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: — 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Kennisverbreding biologische 
landbouw ten behoeve van omschakeling van gangbare 
landbouw naar biologische landbouw. 

Podstawa prawna: Artikel 21:13 van de Wet tot vaststelling 
van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
0,1 mln EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: Tak szybko, jak to możliwe zgodnie z art. 20 
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Od momentu określonego powyżej do dnia 
1.1.2012 r. włącznie. 

Cel pomocy: 

Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Jakości Żywności wspiera 
organizację spotkań służących szerzeniu wiedzy na temat 
prowadzenia gospodarstw ekologicznych i uzyskaniu wglądu 
w rynek podstawowych produktów ekologicznych. Spotkania 
te organizowane są w różnych miejscach w kraju, a udział 
w nich jest bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych 
rolników prowadzących małe i średnie gospodarstwa zgodnie 
z art. 15 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. Celem 
przedmiotowego środka pomocy jest udzielanie informacji 
i zapewnianie doradztwa uczestniczącym rolnikom. Podczas 
wspomnianych spotkań rolnicy uzyskują informacje i porady, 
które mogą ograniczyć napotykane przez nich trudności 
w przechodzeniu na rolnictwo ekologiczne. Doradztwo to 
należy zatem uznać za usługi doradcze w rozumieniu art. 15 
ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. Ministerstwo 
Rolnictwa, Środowiska i Jakości Żywności wspiera organizację 
tych spotkań i nie dokonuje bezpośrednich wypłat pieniężnych 
na rzecz rolników, co jest zgodne z art. 15 ust. 3 wspomnia
nego rozporządzenia. 

Ponadto Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Jakości Żywności 
wspiera prowadzenie strony internetowej zawierającej odpo
wiednie informacje dla rolników zainteresowanych ewentual
nych przejściem na rolnictwo ekologiczne. Wsparcie to jest 
zgodne z art. 15 ust. 2 lit. d) pkt (iii) rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006. 

Sektor(y) gospodarki: Wszystkie gospodarstwa zajmujące się 
pierwotną produkcją produktów rolnych wymienionych 
w załączniku I do Traktatu WE. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Ministerie van Landbouw 
Natuur en Voedselkwaliteit 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
NEDERLAND 

Strona internetowa: 

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640827&_ 
dad=portal&_schema=PORTAL 

(przejdź do dołu strony) 

Inne informacje: 

Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Jakości Żywności wspiera 
organizację spotkań służących szerzeniu wiedzy na temat 
prowadzenia gospodarstw ekologicznych i uzyskaniu wglądu 
w rynek podstawowych produktów ekologicznych. Spotkania 
te są organizowane w różnych miejscach w kraju, a udział 
w nich jest bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych 
rolników prowadzących małe i średnie gospodarstwa zgodnie 
z art. 15 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. Celem 
przedmiotowego środka pomocy jest udzielanie informacji 
i zapewnianie doradztwa uczestniczącym rolnikom. Podczas 
wspomnianych spotkań rolnicy uzyskują informacje i porady, 
które mogą ograniczyć napotykane przez nich trudności 
w przechodzeniu na rolnictwo ekologiczne. Doradztwo to 
należy zatem uznać za usługi doradcze w rozumieniu art. 15 
ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. Ministerstwo 
Rolnictwa, Środowiska i Jakości Żywności wspiera organizację 
tych spotkań i nie dokonuje bezpośrednich wypłat pieniężnych 
na rzecz rolników, co jest zgodne z art. 15 ust. 3 wspomnia
nego rozporządzenia.
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Ponadto Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Jakości Żywności 
wspiera prowadzenie strony internetowej zawierającej odpo
wiednie informacje dla rolników zainteresowanych ewentual
nych przejściem na rolnictwo ekologiczne. Wsparcie to jest 
zgodne z art. 15 ust. 2 lit. d) pkt (iii) rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006. 

Nr pomocy: XA 78/09 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Comunitat Valenciana (Wspólnota Autonomiczna 
Walencji) 

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

Podstawa prawna: Propuesta de Resolución del expediente 
acogido a la linea „Programas intersectoriales en materia de 
tributos y valores de la Calidad Agroalimentaria” 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
145 000 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: grudzień 2009 r. 

Cel pomocy: 

Organizacja szkoleń technicznych na temat jakości 
i bezpieczeństwa żywności i środków spożywczych we Wspól
nocie Autonomicznej Walencji; Publikacja prezentacji 
z zorganizowanych szkoleń; Badania i sprawozdania techniczne: 
Charakterystyka sektora rolno-spożywczego. Obserwatorium 
konkurencji w sektorze. Sprawozdania, streszczenia, materiały 
techniczne, informacyjne i dydaktyczne. Projektowanie 
i planowanie badań sektora rolno-spożywczego we Wspólnocie 
Autonomicznej Walencji; Szkolenia: Organizacja kursów doty
czących systemu autokontroli HACCP w pakowanym miodzie. 
Projektowanie i wdrażanie wymogów związanych z higieną 
i identyfikalnością oraz HACCP w przedsiębiorstwie rolno- 
spożywczym. Certyfikacja systemów bezpieczeństwa żywności; 
Strona internetowa poświecona charakterystyce sektora rolno- 
spożywczego; Udział w targach i forach wymiany wiedzy 
pomiędzy przedsiębiorstwami. 

Działania przewidziane w art. 14 i 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/ 
FEDACOVA.pdf 

Inne informacje: — 

Dyrektor generalna ds. wprowadzania do obrotu 
Marta VALSANGIACOMO GIL 

Nr pomocy: XA 92/09 

Państwo członkowskie: Niemcy 

Region: Rheinland-Pfalz 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Gewährung von Beihilfen nach 
der Beihilfesatzung der Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz 

Podstawa prawna: Beihilfesatzung der Tierseuchenkasse von 
Rheinland-Pfalz über die Gewährung von Beihilfen (projekt 
jeszcze nie został opublikowany) 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
3,3 mln EUR całkowitych kosztów w ramach programu 

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalnie do 100 % 

Data realizacji: Od daty opublikowania na stronie internetowej 
Komisji zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1857/2006, najwcześniej od dnia 1.1.2009 r. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: 

Choroby zwierząt (art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Wsparcie techniczne w sektorze rolnym – usługi doradcze 
w zakresie zdrowia zwierząt (art. 15 ust. 2 lit. c) rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006) 

Sektory gospodarki: A104 – Chów i hodowla zwierząt 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz 
Anstalt des Öffentlichen Rechts 
Burgenlandstraße 7 
55543 Bad Kreuznach 
DEUTSCHLAND
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Adres internetowy: 

http://www.lwk-rlp.de/bilder/mediafile_9137_Beihilfesatzung_ 
2009_INTERNET_.pdf 

Inne informacje: 

Wszelka pomoc zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 
1857/2006 przyznawana jest w związku z chorobami zwierząt, 
w odniesieniu do których istnieją wspólnotowe lub krajowe 
przepisy ustawowe lub wykonawcze. 

Pomoc związana z utratą zwierząt przyznawana jest wyłącznie 
w odniesieniu do chorób wymienionych w wykazie chorób 
zwierząt Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt lub 
w załączniku do decyzji Rady 90/424/EWG, których wystą
pienie stwierdzone zostało przez odpowiednie władze wetery
naryjne. 

Pomoc nie odnosi się do chorób, na zwalczanie których 
prawem wspólnotowe przewiduje określone opłaty. 

Pomoc nie dotyczy działań, których koszty – zgodnie z prawem 
wspólnotowym – ponoszą gospodarstwa rolne we własnym 
zakresie. 

Nr pomocy: XA 95/09 

Państwo członkowskie: Królestwo Hiszpanii 

Region: Comunidad Autónoma de Canarias (Wspólnota Auto
nomiczna Wysp Kanaryjskich) 

Nazwa programu pomocy: Subvenciones destinadas al 
fomento de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas 
de Canarias 

Podstawa prawna: Proyecto de Orden de la Consejería De 
Agricultura, Ganadería, Pesca Y Alimentación por la que se 
convocan, durante el ejercicio de 2009, las subvenciones desti
nadas al fomento de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria 
Ganaderas de Canarias. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki: Sześćset 
tysięcy czterysta trzydzieści dwa euro (600 432 EUR) 

Maksymalna intensywność pomocy: 

Zgodnie z pkt 3 wymienionego aktu prawnego kwota dotacji, 
o której mowa w pkt 1, może wynosić do 75 % kosztów 
programu. Niezależnie od powyższego, w rozumieniu art. 5.3 
Decreto Real 428/2003 z dnia 11 kwietnia 2003, środki przy
znane na działania określone w ogłoszeniu przez ministerstwo 
ds. środowiska, rolnictwa i morza można przeznaczyć jedynie 
na wsparcie do wysokości 50 % całkowitych kosztów programu 
i można je uzupełnić do maksymalnego poziomu dotacjami 
przyznanymi przez Wspólnotę Autonomiczną Wysp Kanaryj
skich. 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia 1857/2006, aby prze
widywane dotacje były kwalifikowalne, nie mogą być 
bezpośrednio wypłacane gotówką; pomoc będzie wypłacana 

producentom będącym jej beneficjentami w formie dotowanych 
usług, dostępnych dla wszystkich osób uprawnionych w danym 
obszarze na podstawie obiektywnie określonych warunków. 

Data realizacji: Począwszy od dnia publikacji numeru, pod 
którym zarejestrowano wniosek o wyłączenie przewidziane 
w rozporządzeniu (WE) nr 1857/2006, na stronie internetowej 
Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Od dnia 7.10.2008 r. do dnia 6.10.2009 r. 
włącznie lub do czasu wykorzystania kwoty przeznaczonej na 
finansowanie wymienionej pomocy (600 432 EUR) 

Cel pomocy: 

Cele przewidziane w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 
1857/2006, tzn. pomoc na rzecz chorób zwierząt i roślin 
oraz epidemii szkodników. 

1) Celem jest ustanowienie zasad zaproszenia do składania 
wniosków na rok 2009 o dotacje przeznaczone na wsparcie 
grup ochrony sanitarnej zwierząt na Wyspach Kanaryjskich 
zgodnie z Decreto Real 428/2003 z dnia 11 kwietnia 2003, 
który ustanawia podstawowe zasady dotyczące dotacji prze
znaczonych na wsparcie grup ochrony sanitarnej zwierząt. 

2) Celem dotacji jest podwyższenie poziomu sanitarno- 
zootechnicznego w gospodarstwach hodowlanych poprzez 
wykonanie programów sanitarnych przedstawionych przez 
grupy ADSG zgodnie z działaniami wymienionymi 
w załączniku III do wymienionego aktu prawnego będącego 
podstawą prawną, oraz zbiorowych i wspólnych programów 
zapobiegania i zwalczania chorób zwierząt, tak aby podwyż
szyć poziom sanitarny produktów i produkcyjność. Dzia 
łania będą prowadzone w gospodarstwach i będą powiązane 
z rodzajem zwierząt wyszczególnionych poniżej zgodnie 
z definicjami ustanowionymi w Registro General de Explo
taciones Ganaderas (REGA) (ogólnym rejestrze gospodarstw 
hodowlanych): 

Gospodarstwo 
(gatunek) Typ gospodarstwa Zwierzęta 

BYDŁO Hodowla bydła 
mlecznego, 
mięsnego lub 
mieszanego 

— Liczba samców hodowla
nych 

— Liczba samic hodowlanych 

Gospodarstwa 
produkcyjne 

— Liczba zwierząt 

OWCE/KOZY Hodowla zwie
rząt mlecznych, 
mięsnych lub 
mieszana 

— Liczba samców hodowla
nych 

— Liczba samic hodowlanych
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Gospodarstwo 
(gatunek) Typ gospodarstwa Zwierzęta 

ŚWINIE Produkcja — Liczba knurów 
— Liczba macior 

DRÓB – JAJA Produkcja jaj — Liczba kur 

Młode zwierzęta 
do produkcji jaj 

— Liczba kurcząt 

DRÓB – NA 
MIĘSO 

Produkcja mięsa — Liczba kurczaków 

KRÓLIKI Produkcja mięsa — Liczba samców hodowla
nych 

— Liczba samic hodowlanych 

STRUSIE Produkcja mięsa — Liczba zwierząt hodowla
nych 

DROMA
DERY 

— Liczba całkowita zwierząt 

PSZCZOŁY — Liczba całkowita uli 

Programy sanitarne będą realizowane w gospodarstwach 
będących członkami ADSG, wpisanych do rejestru gospo
darstw hodowlanych na Wyspach Kanaryjskich 
z aktualnymi danymi, dla których jedynym odniesieniem 
są dostawy pomiędzy dniem 1 stycznia a 28 lutego 
2009 r., zgodnie z art. 4. 3 Real Decreto 479/2004 
z dnia 26 marca 2004 r., ustanawiającego rejestr gospo
darstw hodowlanych i jego zasady. 

Dane gospodarstwo może przynależeć tylko do jednego 
ADSG, chyba że jest ono innego rodzaju. 

3) Do wydatków kwalifikowanych zalicza się: 

A. Koszty lekarzy weterynarii odpowiedzialnych za program 
sanitarny. 

B. Koszty produktów leczniczych zastosowanych przy reali
zacji programu sanitarnego, z wyłączeniem kosztów 
związanych z wykonaniem analiz i badań diagnostycz
nych oraz kosztów związanych z codzienną działalnością 
gospodarstwa. 

4) Do kosztów kwalifikowanych zalicza się działania niezbędne 
do wykonania wymienionych programów w okresie od dnia 
7 października 2008 r. do dnia 6 października 2009 r. 
włącznie; intensywność pomocy może wynosić do 75 % 
kosztów programu. 

Sektory(-y) gospodarki: Cały sektor hodowlany, który należy 
do grupy ochrony sanitarnej zwierząt (ADSG). 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 
(Dirección General de Ganadería) 
Edificio Usos Múltiples II 
Avda. José Manuel Guimerá, 8, 3 a planta 
38071 Santa Cruz de Tenerife 
ESPAÑA 

Adres internetowy: 

http//www.gobiernodecanarias.org/agricultura/otros/reglamento_ 
CE_pymes.htm 

Nr pomocy: XA 106/09 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Cantabria (Kantabria) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Subvenciones destinadas al 
fomento de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas 
de Canarias 

Podstawa prawna: 

Orden DES/12/2008, de 7 de marzo, por la que se establecen 
normas de control sanitario y de desarrollo de las Campañas de 
Saneamiento de la Cabaña Bovina Ovina y Caprina 

Orden de 1 de junio de 2001, por la que se regula la realización 
de vaciados sanitarios en las explotaciones de ganado bovino, 
ovino y caprino en el marco de las campañas de saneamiento. 

Orden DES/66/2008, de 24 de noviembre, por la que se estab
lecen las bases reguladoras y se convocan para el año 2009 
ayudas a la reposición de las explotaciones de ganado vacuno, 
ovino y caprino, objeto de vaciado sanitario 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
600 000 EUR rocznie 

Maksymalna intensywność pomocy: 

Kwota pomocy jest zróżnicowana i wynosi 240, 600 lub 
800 EUR w zależności od wartości genetycznej nowego zwie
rzęcia. W żadnym przypadku średnia kwota pomocy na zwierzę 
wraz z odszkodowaniem za ubój i mięso nie przekracza uzasad
nionej średniej wartości zakupionych zwierząt, w odniesieniu do 
których ubiega się o wsparcie. 

Maksymalna ilość zwierząt, za które można uzyskać odszkodo
wanie, wynosi 75 % średniej wielkości stada w gospodarstwie 
w ostatnich trzech latach poprzedzających dokonanie uboju. 

Maksymalna kwota na beneficjenta nie przekroczy 59 999 EUR. 

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.
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Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Do dnia 31.12.2013 r. 

Cel pomocy: 

Pomoc ma na celu zrekompensowanie hodowcom strat ponie
sionych wskutek uboju sanitarnego reproduktorów bydła ras 
mięsnych i mlecznych, owiec i kóz wskutek wykonania krajo
wego planu zwalczania chorób, oraz ułatwienie zastąpienia ich 
nowymi sztukami w celu odbudowy stada reproduktorów do 
stanu sprzed wystąpienia choroby, zgodnie z art. 10 rozporzą
dzenia (WE) nr 1857/2006. 

Pomoc tą przyznaje się w ramach kontroli chorób, które są 
przedmiotem krajowych programów zwalczania, przede 
wszystkim gruźlicy i/lub brucelozy bydła, a zatem: 

— dotyczy choroby, której wystąpienie zostało oficjalnie 
potwierdzone przez organy publiczne; 

— stanowi element obligatoryjnego wspólnotowego, krajowego 
lub regionalnego programu zwalczania choroby; 

— nie jest przyznawana na środki, których koszty powinny być 
ponoszone przez gospodarstwa rolne; 

— nie dotyczy chorób, odnośnie do których prawodawstwo 
wspólnotowe nakłada określone opłaty na rzecz środków 
kontroli; 

— zwierzęta musiały zostać poddane ubojowi w ramach uboju 
sanitarnego – w gospodarstwie doszło do wybicia stada 
w ramach uboju sanitarnego; 

— program pomocy jest zgodny z warunkami ustanowionymi 
w art. 10 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006; 

— beneficjentami pomocy mogą być wyłącznie gospodarstwa 
hodowlane uznane za mikroprzedsiębiorstwa, małe przed
siębiorstwa lub średnie przedsiębiorstwa. 

Koszty kwalifikowalne: wartość zakupu nowych zwierząt; 
w żadnym przypadku średnia kwota pomocy za zwierzę 
dodana do kwoty odszkodowania za ubój oraz za mięso nie 
przekracza średniej uzasadnionej wartości zakupionych zwie
rząt, w odniesieniu do których wnioskuje się o pomoc. 

Sektor(y) gospodarki: Reproduktory bydła ras mięsnych lub 
mlecznych, owiec i kóz hodowanych na mleko i mięso 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Consejeria de Desarrollo Rural, Ganaderia, Pesca y Biodiversidad 
Dirección General de Ganaderia 
C/Gutierrez Solana s/n (Edificio Europa) 
39011 Santander 
ESPAÑA 

Adres internetowy: 

http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-12/ 
OR%202008-12-04%20235/PDF/16375-163 78.pdf 

Inne informacje: —
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