
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 199/06) 

Nr pomocy: 161/09 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Comunidad Valenciana 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Agrupación de Defensa Sani
taria, CAPRACAS 

Podstawa prawna: Resolución de la Consellera de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, que concede la subvención basada en una 
línea nominativa descrita en la ley 17/2008 de presupuestos de 
la Generalitat. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki: 
5 000 EUR w 2009 r. 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % wydatków kwali
fikowalnych 

Data realizacji: Począwszy od dnia opublikowania na stronie 
internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej numeru identyfikacyj
nego wniosku o wyłączenie. 

Czas trwania przyznanej pomocy indywidualnej: Od 
2009 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: Usługi w zakresie doradztwa technicznego 
w odniesieniu do kontroli mleka, kontroli jakości udoju, paszy, 
reprodukcji i chowu świadczone hodowcom owiec i kóz zajmu
jącym się produkcją mleka. (art. 15 rozporządzenia (WE) nr 
1857/2006). Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty 
związane z usługami, których wykonanie zleca się podmiotom 
zewnętrznym, z utrzymaniem programów informatycznych i z 
analizą próbek, pod warunkiem że nie należą one do zwycza
jowych praktyk rolnika, oraz ze świadczeniem rolnikom usług 
doradztwa technicznego, pod warunkiem że wydatki związane 
są z realizacją programu podnoszenia jakości produkcji mleka. 

Sektor(-y) gospodarki: hodowcy owiec i kóz zajmujący się 
produkcją mleka 

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/ 
ads%20capracas%202009.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: 162/09 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Comunitat Valenciana 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Federación Valenciana de Cuni
cultores 

Podstawa prawna: Resolución de la Consellera de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, que concede la subvención basada en una 
línea nominativa descrita en la ley 17/2008 de presupuestos de 
la Generalitat. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki: 
30 000 EUR w 2009 r. 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % wydatków kwali
fikowalnych 

Data realizacji: Począwszy od dnia opublikowania na stronie 
internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej numeru identyfikacyj
nego wniosku o wyłączenie.
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Czas trwania przyznanej pomocy indywidualnej: Od 
2009 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: 

Szkolenia, propagowanie i popularyzacja produkcji hodowlanej 
królików we Wspólnocie Autonomicznej Walencji zgodnie 
z wymogami rynku, bezpieczeństwa żywności 
i identyfikowalności w regionie Comunitat Valenciana (art. 14 
i 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006). 

Obejmuje koszty kwalifikowalne dotyczące usług, zasobów 
ludzkich i materiałów, a także wydatki związane 
z uczestnictwem w dniach otwartych i spotkaniach poświęco
nych aspektom sanitarnym i wymogom higieny związanym 
z hodowlą królików, które to koszty i wydatki byłyby związane 
z realizacją celów niniejszej pomocy. 

Sektor(-y) gospodarki: Sektor hodowli królików 

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/ 
fevacunicola09.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 163/09 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Comunitat Valenciana 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Asociación Nacional de Cria
dores de Raza Guirra 

Podstawa prawna: Resolución de la Consellera de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, que concede la subvención basada en una 
línea nominativa descrita en la ley 17/2008 de presupuestos de 
la Generalitat 

Planowane w ramach programu roczne wydatki: 
12 000 EUR w 2009 r. 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % wydatków kwali
fikowalnych 

Data realizacji: Począwszy od dnia opublikowania na stronie 
internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej numeru identyfikacyj
nego wniosku o wyłączenie. 

Czas trwania przyznanej pomocy indywidualnej: Od 
2009 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: Plan promowania i ochrony owiec rasy guirra, 
obejmujący koszty kwalifikowalne identyfikowania zwierząt 
i doradztwa technicznego w zakresie prowadzenia księgi 
hodowlanej (art. 16), koszty szkolenia hodowców w zakresie 
technik oceny zwierząt i zarządzania gospodarstwami hodowli 
owiec, a także koszty szerzenia wiedzy o rasie poprzez organi
zowanie targów i wystaw oraz drukowanie publikacji (art. 15). 

Sektor(-y) gospodarki: Właściciele lub posiadacze gospodarstw 
hodowli owiec w regionie Comunitat Valenciana, których 
inwentarz obejmuje owce rasy guirra. 

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/ 
anguirra2009.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 164/09 

Państwo członkowskie: Niemcy 

Region: Mecklenburg-Vorpommern 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Beihilfen zur Förderung der 
Tierzucht 

Podstawa prawna: Richtlinie zur Förderung der Tierzucht 
(nieopublikowany jeszcze projekt) 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
0,6 mln EUR
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Wypłacane w okresie: sześciu lat 

Maksymalna intensywność pomocy: maksymalnie do 95 % 

Data realizacji: od momentu publikacji zgodnie z art. 20 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 30 czerwca 2014 r. 

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

Sektor (–y) gospodarki: A104 – produkcja zwierzęca 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und 
Fischerei 
Thierfelderstaße 18 
18059 Rostock 
DEUTSCHLAND 

Adres internetowy: 

http://cms.mv-regierung.de/cms2/Regierungsportal_prod/ 
Regierungsportal/de/lm/_Service/Link_an_EU/Richtlinie_zur_ 
Foerderung_der_Tierzucht.doc 

Inne informacje: —
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