
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 181/07) 

Nr pomocy: XA 118/09 

Państwo członkowskie: Republika Federalna Niemiec 

Region: Schleswig-Holstein 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Beihilfen für bestimmte 
Maßnahmen im Rahmen des TSE-Monitorings, die nach den 
Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europä
ischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 mit Vors
chriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter 
transmissibler spongiformer Enzephalopathien (TSE-Veror
dnung) durchgeführt worden sind. 

Podstawa prawna: Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen 
im Rahmen der Bekämpfung Transmissibler Spongiformer 
Enzephalopathien bei Rindern, Schafen und Ziegen (TSE- 
Beihilfe-Richtlinien) 

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

1) na padłe bydło, owce i kozy: 105 000 EUR 

2) na poddane ubojowi owce i kozy: 3 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 

1) 100 % 

2) 100 % 

Data realizacji: Pomoc zostanie przyznana od momentu 
umieszczenia w Internecie informacji dotyczących programu 
pomocy. 

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

Cel pomocy: 

Podstawą wyłączenia jest art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1857/2006. 

Celem środka jest wyrównanie kosztów określonych działań 
przeprowadzonych w ramach monitorowania TSE w celu zapo
biegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych ence
falopatii gąbczastych. 

Pomoc jest przyznawana nie w formie bezpośrednich płatności 
na rzecz beneficjentów, lecz w postaci dofinansowywanej 
usługi. 

Wskazuje się w szczególności na fakt, że program pomocy jest 
zgodny z przepisami art. 10 ust. 4 do 8 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006. 

Środek jest związany ze zwalczaniem pasażowalnych encefalo
patii gąbczastych u bydła, owiec i kóz i jest tym samym zgodny 
ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. c) Trak
tatu WE. 

Sektory gospodarki: 

Rolnictwo 

Uprawnionymi do pomocy właścicielami bydła, owiec i kóz są 
małe i średnie gospodarstwa rolne w rozumieniu rozporzą
dzenia (WE) nr 1857/2006. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
Schleswig-Holstein 
Mercatorstraße 3 
24106 Kiel 
DEUTSCHLAND 

Adres internetowy: 

http://www.schleswig-holstein.de/UmweltLandwirtschaft/DE/ 
LandFischRaum/11_ZPLR/PDF/TSE_Richtlinie,templateId= 
raw,property=publicationFile.pdf
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Nr pomocy: XA 119/09 

Państwo członkowskie: Republika Litewska 

Region: — 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Pagalba, skirta kompensuoti 
draudimo įmokas 

Podstawa prawna: 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas 
(Žin., 2002, Nr. 72-3009, 2008, Nr. 81-3174). 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id= 
325142 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl drau
dimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo” 
projektas. 

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

Roczny budżet: 30 mln LTL (ok. 8 690 000 EUR); 

Budżet całkowity: 180 mln LTL (ok. 52 130 000 EUR). 

Maksymalna intensywność pomocy: 

1) 50 % kosztów składek z tytułu ubezpieczenia plonów (pod 
warunkiem, że cały obszar upraw danego gospodarstwa 
kwalifikującego się do ubezpieczenia objęto przynajmniej 
ubezpieczeniem od: suszy w okresie wzrostu, wymarzania, 
gradu i nadmiernych opadów); 

2) 30 % kosztów składek z tytułu ubezpieczenia bydła (w tym 
składek ubezpieczeniowych refundowanych w odniesieniu 
do kwoty ubezpieczenia nieprzekraczającej standardowej 
wartości zasobów biologicznych zgodnie z przepisami 
dekretu Ministra Rolnictwa Republiki Litewskiej). 

Procentowa wartość refundowania składek ubezpieczeniowych 
może ulec zmianie w zależności od dostępnych środków 
w budżecie Republiki Litewskiej. 

Data realizacji: Program wejdzie w życie, gdy tylko Komisja 
prześle zawiadomienie o jego otrzymaniu wraz z numerem 
indentyfikacyjnym i opublikuje stosowną informację 
w Internecie. 

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

Cel pomocy: 

MŚP; 

składki z tytułu ubezpieczeń (art. 12 rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 1857/2006) 

Wydatki kwalifikowalne 

Określony procent składek uiszczanych ubezpieczycielowi 
z tytułu ubezpieczenia obejmującego: 

— plony – od strat spowodowanych niekorzystnymi zjawis
kami klimatycznymi, które mogą być porównane do klęsk 
żywiołowych i/lub spowodowanych przez niekorzystne 
warunki atmosferyczne (mróz, grad, lód, deszcz, susza), 

— bydło (krowy, byki, woły, cielęta, jałówki, bolce) – od 
chorób. 

Sektor(y) gospodarki: podstawowa produkcja rolna 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 
Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6) 
LT-01103 Vilnius 
LIETUVA/LITHUANIA 

Strona internetowa: 

http://www.zum.lt/lt/teisine-informacija/projektai 

Inne informacje: Wchodząc w życie program ten zastąpi 
poprzedni program pomocy państwa nr 666/2007 „Pagalba, 
skirta kompensuoti draudimo ÿmokas” (program pomocy na 
rzecz refundacji składek ubezpieczeniowych).
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Nr pomocy: XA 121/09 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: Vlaanderen 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Verbond voor Eieren, Pluimvee 
en Konijnen vzw 

Podstawa prawna: 

Decreet van 19 december 2008 houdende de algemene uitga
venbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotin
gsjaar 2009 

Koninklijk besluit van 2 juni 1998 betreffende de zoötechnische 
en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instan
dhouding van de pluimvee- en konijnenrassen 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
0,02 mln EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensyw
ność pomocy wynosi 100 % wszystkich kosztów dotyczących 
usług doradczych świadczonych przez strony trzecie, opłat za 
usługi, które nie stanowią działalności ciągłej lub okresowej 
i nie mają związku ze zwykłymi wydatkami operacyjnymi 
przedsiębiorstwa, takimi jak: rutynowe usługi doradztwa podat
kowego, regularne usługi prawne czy reklama. 

Data realizacji: 

Pomoc będzie można przyznać od dnia 1 maja i najwcześniej 
15 dni po jej zgłoszeniu. 

Pomoc można przyznać na mocy decyzji wykonawczych wyda
wanych co roku. Należy sporządzić projekt decyzji wykonaw
czej. W decyzji należy ująć klauzulę zawieszającą. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Dotacja została przyznana na okres do 
31 grudnia 2009 r. 

Cel pomocy: 

Uznane stowarzyszenie Verbond voor Eieren, Pluimvee en 
Konijnen vzw (VEPEK) informuje, że wykorzysta dotacje 
w celu świadczenia usług doradczych członkom gospodarstw 
rolnych związanych z produkcją pierwotną w sektorach drobiu 
i królików, w zakresie zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa 
żywności, jakości żywności, dobrostanu zwierząt, problemów 
związanych z ochroną środowiska oraz kwestii związanych 
z gospodarką i kwestii technicznych związanych z hodowlą. 

Pomoc przyznawana jest na mocy art. 15 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006 i spełnia kryteria w nim ustanowione. 

Artykuł 15 ust. 2 lit. c): dotyczy usług doradczych świadczo
nych przez strony trzecie – opłat za usługi, które nie stanowią 
działalności ciągłej lub okresowej i nie mają związku ze 
zwykłymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi 
jak: rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi 
prawne czy reklama. 

Sektor(y) gospodarki: Sektory hodowli zwierząt 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Departement Landbouw en Visserij 
Duurzame Landbouwontwikkeling 
Ellips, 6e verdieping 
Koning Albert II laan 35, bus 40 
1030 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Adres internetowy: 

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/eu. 
html 

Inne informacje: — 

Sekretarz generalny 

Jules VAN LIEFFERINGE
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