
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 201/08) 

Nr pomocy: XA 128/09 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: Département des Yvelines 

Nazwa programu pomocy: Programme d’aides en assistance 
technique dans les exploitations agricoles 

Podstawa prawna: 

— Artykuł 15 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 
z dnia 15 grudnia 2006 r., 

— Artykuł 14 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 
z dnia 15 grudnia 2006 r., 

— Articles L 1511-2 à L 1511-5 du Code général des collec
tivités territoriales, 

— Délibération du Conseil général, 

— Convention entre la Chambre Interdépartementale de l’Agri
culture d’Ile-de-France, l’État et le Conseil Général des 
Yvelines du 25 avril 2002 et son avenant du 20 juillet 
2006. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki: 
20 000 EUR rocznie. 

Maksymalna intensywność pomocy: 40 % kosztów badania; 
maksymalna wysokość dotacji: 3 700 EUR. 

Data realizacji: Od dnia opublikowania formularza dotyczą
cego wyłączenia na stronie internetowej Komisji. 

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

Cel pomocy: 

Przedmiotowy program pomocy, zgodny z art. 15 rozporzą
dzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 
2006 r., służy zapewnieniu pomocy technicznej rolnikom 
w departamencie Yvelines. 

Dotyczy on badań oraz pomocy technicznej w następujących 
dziedzinach: 

— ochrona lub poprawa jakości środowiska naturalnego (wody, 
powietrza, gleby), 

— modernizacja rolnictwa wyspecjalizowanego, 

— zróżnicowanie i poprawa jakości produkcji regionalnej. 

Odnośne badania i usługi doradcze zapewnione przez osoby 
trzecie nie stanowią działalności ciągłej ani okresowej i nie 
mają związku ze zwykłymi wydatkami operacyjnymi przedsię
biorstwa. Mogą one mieć zróżnicowany charakter: 

— badania marketingowe, analizy prawne lub analizy rentow
ności, 

— badania w zakresie poprawy jakości (ISO, HACCP, inne 
systemy referencyjne itp.), 

— analizy wykonalności (analiza strategiczna dotycząca 
konkretnego projektu, analiza poprzedzająca opracowanie 
projektu itp.). 

Z programu wyłączone są wynagrodzenia związane 
z udzielaniem informacji dotyczących pozwoleń na budowę. 

Zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. pomoc nie obejmuje 
bezpośrednich wypłat pieniężnych dla rolników korzystających 
z usług pomocy technicznej. 

Sektor(y) gospodarki: Wszystkie gospodarstwa rolne prowa
dzące działalność na obszarze departamentu Yvelines. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Monsieur le président du Conseil général des Yvelines 
Hôtel du département 
2 place André Mignot 
78012 Versailles Cedex 
FRANCE 

Adres internetowy: 

http://www.yvelines.fr/yvelines_eco/documents/aide_assist_tech_ 
exploit_agri.pdf 

Inne informacje: —
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