
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 189/07) 

Nr pomocy: XA 150/09 

Państwo członkowskie: Francja. 

Region: Région Rhône Alpes. 

Nazwa programu pomocy: aides aux investissements pour 
l’aménagement de pâturages, prairies et parcours (clôtures et 
abreuvoirs) en Rhône-Alpes. 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r., 
art. 4. 

Artykuły 1511-1 i n. Code général des collectivités territoriales. 

Délibération du Conseil Régional Rhône Alpes z 29 stycznia 
2009 r. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki: 
150 000 EUR. 

Maksymalna intensywność pomocy: 30 % kwalifikowalnych 
inwestycji przy pułapie wydatków wynoszącym 5 000 EUR. 

Data realizacji: od dnia zarejestrowania na stronie internetowej 
Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiej
skich Komisji Europejskiej przedmiotowego formularza dotyczą
cego wyłączenia. 

Czas trwania programu pomocy: do 31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: 

Zgodnie z przepisami art. 4 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006 celem pomocy jest ułatwianie wypasu 
i poprawa zarządzania pastwiskami w związku z ogólnym 
celem samowystarczalności żywnościowej gospodarstw rolnych. 
Poprawa wykorzystania zbiorowisk trawiastych oraz walory
zacja i utrzymanie w dobrym stanie terenów wypasu przyczy
niają się istotnie do zwiększenia samowystarczalności żywno 
ściowej. Optymalizacja zasobów pastwiskowych wiąże się ze 
zmniejszeniem zakupów koncentratów, a w konsekwencji 
z ograniczeniem kosztów produkcji. 

Pomoc polega na pokryciu części kosztów wyposażenia zwią
zanego z instalacją ogrodzeń oraz poideł w celu ułatwienia 
wypasu i poprawy zarządzania pastwiskami. 

Pomoc zostanie uwarunkowana przeprowadzeniem indywi
dualnej diagnostyki gospodarstw oraz dostosowaniem projektu 
działalności gospodarstwa do wynikających z niej wytycznych. 

Wnioskodawcy, którzy ubiegają się o status beneficjenta zobo
wiązani są zatem do przedstawienia w swoich dokumentach 
streszczenia postawionej indywidualnej diagnozy gospodarstwa 
zawierającego wieloletnie zalecenia. Objęta wnioskiem pomoc 
musi odpowiadać treści tych zaleceń. 

Pomoc wypłacona zostanie jednorazowo, w wysokości 30 % 
całkowitej wartości inwestycji, przy zachowaniu pułapu 
wydatków wynoszącego 5 000 EUR. 

Zgodnie z art. 4 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 1857/2006, pomocą mogą zostać objęte wyłącznie gospo
darstwa niezaliczone do zagrożonych przedsiębiorstw. 

Sektor(y) gospodarki: Wszystkie gospodarstwa podejmujące 
działania na polu samowystarczalności żywnościowej położone 
na całym terytorium regionu Rhône Alpes. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Monsieur le Président du Conseil régional Rhône Alpes 
Direction de l’agriculture et du développement rural 
Service Agriculture 
78 route de Paris 
69751 Charbonnières les Bains Cedex 
FRANCE 

Adres internetowy: 

http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_AIDE/PAR_TPL_ 
IDENTIFIANT/309/18-les-aides-de-la-region.htm 

Nr pomocy: XA 151/09 

Państwo członkowskie: Francja. 

Region: Région Rhône Alpes. 

Nazwa programu pomocy: Diagnostics d'exploitation indivi
duels dans les exploitations de Rhône-Alpes en vue d'accroître 
leur autonomie alimentaire. 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r., 
art. 15. 

Artykuły 1511-1, następne Code général des collectivités terri
toriales. 

Délibération du Conseil régional Rhône Alpes 29 janvier 2009.
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Planowane w ramach programu roczne wydatki: 
120 000 EUR. 

Maksymalna intensywność pomocy: 80 %, przy ograniczeniu 
do 800 EUR (kwota pomocy) na gospodarstwo. 

Data realizacji: od dnia zarejestrowania na stronie internetowej 
Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiej
skich Komisji Europejskiej odpowiedniego formularza dotyczą
cego wyłączenia. 

Czas trwania programu pomocy: do 31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: 

Zgodnie a art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, celem 
pomocy jest niesienie rolnikom pomocy technicznej w związku 
z ich planami ewolucji działalności w kierunku zwiększenia 
samowystarczalności żywnościowej. 

Przeprowadzenie diagnostyki pozwoli na osiągnięcie wielu 
celów: 

— ustalenia obecnego stanu samowystarczalności żywno 
ściowej gospodarstwa; 

— rozpoznanie słabych i mocnych stron gospodarstwa 
w kontekście samowystarczalności żywnościowej; 

— wytyczenie ogólnych kierunków rozwoju zmierzających do 
poprawy samowystarczalności żywnościowej przy jedno
czesnym zapewnieniu opłacalności działalności gospodar
stwa i jej głębokiego osadzenia w lokalnych warunkach. 

Na podstawie tych wytycznych rolnik będzie w stanie osiągnąć 
poprawę samowystarczalności żywnościowej gospodarstwa, na 
przykład poprzez zwiększenie udziału trawy w systemie upraw 
pastewnych oraz zmianę praktyk zarządzania zasobami pastwi
skowymi lub też poprzez zastosowanie upraw o bogatych 
w białko w ramach płodozmianu. 

Pragnieniem regionu Rhône Alpes jest wspomaganie gospo
darstw rolnych, które zamierzają przekształcić swoje zaplecze 
pastwiskowe i system żywnościowy zmierzając do poprawy 
samowystarczalności żywnościowej, a tym samym zmniejszając 
koszty dodatków proteinowych oraz dostosowując formy 
produkcji do zachodzących zmian klimatu. 

Chodzi mianowicie o wsparcie potencjalnych beneficjentów, 
którzy zamierzają przekształcać swoje gospodarstwa zmierzając 
do poprawy samowystarczalności żywnościowej, poprzez 
pomoc w realizacji oceny zastanej samowystarczalności żywno 
ściowej każdego gospodarstwa oraz opracowanie programu 
wytycznych trzyletnich, w wysokości 80 % kwalifikowalnych 
wydatków, przy ograniczeniu maksymalnej kwoty łącznych 
wydatków na jedno gospodarstwo do 1 000 EUR. 

Świadczenia te będą wykonane przez strukturę rolną, która 
wykonuje zadania powierzone przez samorząd i której zostaną 
przekazane środki publiczne. Rolnicy będący beneficjentami 
świadczeń otrzymają pomoc w formie bezgotówkowej (w natu
rze). 

Sektor(y) gospodarki: Wszystkie gospodarstwa podejmujące 
działania na polu samowystarczalności żywnościowej położone 
na całym terytorium regionu Rhône Alpes. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Monsieur le Président du Conseil régional Rhône Alpes 
Direction de l’agriculture et du développement rural 
Service Agriculture 
78 route de Paris 
69751 Charbonnières les Bains Cedex 
FRANCE 

Adres internetowy: 

http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_AIDE/PAR_TPL_ 
IDENTIFIANT/307/18-les-aides-de-la-region.htm 

Nr pomocy: XA 153/09 

Państwo członkowskie: Republika Federalna Niemiec. 

Region: Freie und Hansestadt Hamburg. 

Nazwa programu pomocy: 

Richtlinie für die Gewährung von Beihilfen für Maßnahmen zur 
Impfung gegen den Serotyp 8 des Virus der Blauzungenkran
kheit (BTV 8-Beihilferichtlinie). 

http://www.hamburg.de/contentblob/1371778/data/ 
beihilfe-blauzungenkrankheit.pdf 

Podstawa prawna: Artikel 7 Absatz 1 Nummer 3 des Hambur
gischen Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz vom 
6. Februar 2007 (HmbGVBl. S. 68). 

Planowane w ramach programu roczne wydatki: Na przy
znanie pomocy zgodnie z „BTV 8-Beihilferichtlinie” przewi
dziano środki budżetowe wynoszące 6 000 EUR rocznie. 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % kosztów szcze
pionki. 

Data realizacji: Od daty opublikowania przez Komisję Euro
pejską informacji na temat programu pomocy. 

Czas trwania programu pomocy: Do dnia 31 grudnia 2009 r. 

Cel pomocy: Zwalczanie choroby niebieskiego języka (serotyp 
8) zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. 

Sektory gospodarki: Rolnicy (wyłącznie małe i średnie przed
siębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznają
cego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem 
w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie 
w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz.U. L 214 z. 9.8.2008, 
s. 3)), posiadający zwierzęta podatne na serotyp 8 wirusa 
choroby niebieskiego języka. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Behörde für Soziales, Familie 
Gesundheit und Verbraucherschutz 
Fachabteilung Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 
Billstraße 80 
20539 Hamburg 
DEUTSCHLAND 

Inne informacje: —
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Nr pomocy: XA 155/09 

Państwo członkowskie: Hiszpania. 

Region: Comunitat Valenciana (Wspólnota Autonomiczna 
Walencji). 

Przedsiębiorstwo otrzymujące pomoc indywidualną: 
Asociación empresarial de productores de porcino de la Comu
nidad Valenciana (stowarzyszenie przedsiębiorców będących 
producentami wieprzowiny we Wspólnocie autonomicznej 
Walencji). 

Podstawa prawna: Resolución de la Consellera de Agricultura 
Pesca y Alimentación, por la que se concede una subvención 
nominativa a la Asociación empresarial de productores de 
porcino de la Comunitat Valenciana (PROGAPORC C.V). 

Planowane roczne wydatki: 12 000 EUR w 2009 r. 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % kosztów kwalifi
kowalnych. 

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: w trakcie 1 stycznia 2009 r. i do dnia 
31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: szkolenie, promocja i szerzenie wiedzy w zakresie 
produkcji hodowlanej, przy uwzględnieniu wymogów rynko
wych, bezpieczeństwa żywności, identyfikowalności i wpływu 
na środowisko w sektorze hodowli trzody chlewnej we Wspól
nocie Autonomicznej Walencji (art. 15 rozporządzenia (WE) nr 
1857/2006). 

Sektor(y) gospodarki: producenci trzody chlewnej. 

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/ 
progaporc09.pdf
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