
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa 
przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie zastosowania 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 212/07) 

Nr pomocy: XA 66/09 

Państwo członkowskie: Węgry 

Region: Cały kraj 

Nazwa programu pomocy albo podmiotu otrzymującego 
pomoc indywidualną: A tenyésztésszervezési feladatok támo
gatása a törzskönyvezés, a teljesítményvizsgálat és 
a tenyészérték-megállapítás igazgatási, illetőleg vizsgálati költsé
geihez történő hozzájárulás formájában 

Podstawa prawna: 

— A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevéte
lének részletes feltételeiről szóló …/2009. (……) FVM 
rendelet. 

— Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény. 

— Az XA 99/08. reg. számú állami támogatási program foly
tatása a tervezet. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
780 mln HUF. 

Maksymalna intensywność pomocy: 

Pomoc w wysokości do 100 % kosztów administracyjnych 
zakładania i prowadzenia ksiąg hodowlanych, 70 % kosztów 
badań określających jakość genetyczną lub produktywność 
zwierząt gospodarskich oraz 50 % kosztów badań wydajności 
do celów zatwierdzania ras. 

Rozporządzenie określa maksymalną kwotę pomocy dla każdej 
pozycji. 

Data realizacji: 1 marca 2009 r., po zatwierdzeniu przez 
Komisję. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 

Planujemy utrzymanie programu pomocy do dnia 31 grudnia 
2013 r. 

(Od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 10 marca następnego roku 
kalendarzowego można składać wnioski w odniesieniu do usług 
wykonanych w danym roku kalendarzowym). 

Cel pomocy: 

Zachowanie i poprawa jakości genetycznej zwierząt gospodar
skich i wsparcie działań organizacyjnych związanych z hodowlą 
zwierząt. 

Do wsparcia dla prowadzenia ksiąg hodowlanych stosuje się 
przepisy art. 16 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1857/2006. Wsparcie dla badań określających jakość gene
tyczną lub przyrost zwierząt jest zgodne z przepisami art. 16 
ust. 1 lit. b). 

Koszty kwalifikowalne programu określono na podstawie 
rzeczywistych wydatków z 2008 r. Maksymalną kwotę wypła
caną w ramach wsparcia określa rozporządzenie. 

Sektor(-y) gospodarki: Bydło, świnie, owce, kozy, konie, drób 
i niektóre zwierzęta domowe. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc.: 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (Ministry of 
Agriculture and Rural Development) 
Budapest 
Kossuth Lajos tér 11. 
1055 
MAGYARORSZÁG/HUNGARY
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Strona internetowa: 

http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2376&articleID= 
13738&ctag=articlelist&iid=1 

Inne informacje: Aktualny projekt stanowi kontynuację krajo
wego programu pomocy nr XA 99/08 (tzn. zastąpi go). 

Budapeszt dnia 20 lutego 2009 r. 

Dr. András MÁHR 
szakállamtitkár 

Nr pomocy: XA 100/09 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: Veneto 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: programmi di assistenza tecnica 
specialistica nel settore zootecnico non riguardante la normale 
attività di gestione aziendale. 

Podstawa prawna: 

— Legge Regionale n. 40 «Nuove norme per gli interventi in 
agricoltura articolo 65 bis Assistenza Tecnica Specialistica 
nel settore zootecnico» 

— Delibera della Giunta regionale del Veneto n. 543 del 
10.3.2009 «LR 40 del 12 dicembre 2003 articolo 65 bis: 
Programma di assistenza tecnica specialistica nel settore 
zootecnico. Approvazione Direttive generali, criteri 
e prescrizioni tecnico-operative» 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Przydział środków ustala się na podstawie ustawy regionalnej 
zatwierdzającej planowany budżet na dany rok finansowy oraz 
kolejnych zmian tego budżetu. Całkowita kwota przyznana na 
2009 r. wynosi 1 500 000,00 EUR. 

Maksymalna intensywność pomocy: Do wysokości 80 % 
wydatków zatwierdzonych na realizację programów specjalis
tycznego wsparcia technicznego w sektorze produkcji zwie
rzęcej, niezwiązanego ze zwykłą działalnością zarządzania. 

Data realizacji: Od dnia publikacji sygnatury formularza 
w sprawie wyłączenia na stronach internetowych Komisji Euro

pejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 

Czas trwania programu pomocy: 31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: 

Celem głównym programu pomocy jest realizacja programów 
specjalistycznego wsparcia technicznego, mającego na celu 
podwyższenie standardów w zakresie wsparcia technicznego 
służącego poprawie jakości hodowli zwierząt gospodarskich 
oraz związanej z nią produkcji w regionie Veneto (Wenecji 
Euganejskiej), a także poprawę dobrostanu zwierząt, dostoso
wanie systemów produkcji, struktur oraz gospodarstw hodow
lanych do nowych norm obowiązujących w zakresie bezpie
czeństwa, zgodności ze środowiskiem oraz higieny i zdrowia. 

Przepisem stanowiącym podstawę stosowania programu 
pomocy jest art. 15 rozporządzenia (WE) 1857/06. 

Sektory gospodarki: Rolnictwo – sektor produkcji zwierzęcej. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Regione del Veneto — Giunta Regionale Direzione Regionale 
Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura 
Via Torino 110 
30172 Mestre VE 
ITALIA 

Adres internetowy: 

http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/ 
Agricoltura/Servizi+per+Agricoltura/ 

http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/ 
materia=Agricoltura 

Inne informacje: 

Usługi specjalistycznego wsparcia technicznego są przeznaczone 
dla małych i średnich przedsiębiorstw, o których mowa 
w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 800/2008, i które 
prowadzą działalność w sektorze produkcji podstawowej 
produktów rolnych. 

Pomoc zostaje przyznana w formie rzeczowej za pośrednic
twem usług dotowanych i nie obejmuje bezpośrednich wypłat 
pieniężnych dla producentów, zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w art. 15 rozporządzenia (WE) 1857/2006 z dnia 
15 grudnia 2006.
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Nr pomocy: XA 136/09 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: Provincie Noord-Holland 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Uitvoeringsregeling agrarische 
sector Groene Uitweg Noord-Holland 2009–2013 

Podstawa prawna: Algemene subsidie verordening Noord- 
Holland 2009 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
2,77 mln EUR w okresie pięciu lat. Cały budżet podlega noty
fikacji na mocy rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. 

Maksymalna intensywność pomocy: 40 % kosztów kwalifi
kowanych do kwoty 60 000 EUR na przedsiębiorstwo 

Data realizacji: Dnia 12 maja 2009 r. Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland (zarząd prowincji Holandia Północna) przyjął 
przepisy wykonawcze do programu Groene Uitweg Noord- 
Holland 2009–2013. Przepisy nie zostały jeszcze opubliko
wane, ale wejdą w życie 30 dni po ich opublikowaniu, tj. 
około dnia 24 czerwca 2009 r. 

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

Cel pomocy: Inwestycje w gospodarstwach rolnych; art. 4 ust. 
2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. Warunki okre 
ślone w art. 4 ust. 3–10 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 
są spełnione (zob. tekst rozporządzenia dostępny pod linkiem). 

Sektor(y) gospodarki: Produkcja podstawowa produktów 
rolnych 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Provincie Noord-Holland 
Postbus 3007 
2001 DA Haarlem 
NEDERLAND 

Strona internetowa: 

http://www.noord-holland.nl/Images/65_137624.pdf 

Inne informacje: Część dotycząca prac drenażowych została 
wyłączona ze zmienionego programu. Nie wiadomo jeszcze 
czy część ta będzie podlegać odrębnej notyfikacji. 

Nr pomocy: XA 168/09 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Andaluzja 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Ayudas a la fusión 
o constitución de cooperativas mediante procesos de integra
ción de las entidades asociativas agrarias de Andalucía (Pomoc 
na rzecz łączenia i tworzenia spółdzielni poprzez proces inte
gracji rolniczych jednostek stowarzyszeniowych w Andaluzji) 

Podstawa prawna: Proyecto de Orden por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la fusión 
o constitución de cooperativas mediante procesos de integración 
de las entidades asociativas agrarias de Andalucía, y se efectúa 
su convocatoria para el año 2009 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Roczne wydatki w ramach programu: 2 500 000 EUR. 

Maksymalna intensywność pomocy: Zgodnie z art. 10 ust. 2 
projektu zarządzenia stanowiącego podstawę prawną: Maksy
malna łączna kwota pomocy, którą może otrzymać beneficjent, 
wynikająca z połączenia bądź też utworzenia spółdzielni 
w okresie czterech lat nie może przekroczyć 400 000 EUR. 

Data realizacji: Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
(WE) 1857/2006 wejście w życie nastąpi po opublikowania 
niniejszego zestawienia informacji przez Komisję Europejską 
na jej stronie internetowej. Następnie zarządzenie zostanie 
opublikowane w dzienniku urzędowym Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía i wejdzie w życie w dniu opublikowania. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Lata 2009–2013 

Cel pomocy: Koszty uruchomienia na terenie Andaluzji spół
dzielni o charakterze MŚP tworzonych w wyniku procesu inte
gracji. Program pomocy obejmuje następujące koszty kwalifiko
walne: koszty wynajmu lub kupna pomieszczeń biurowych, 
pozyskania materiałów biurowych, koszty personelu administ
racyjnego, koszty ogólne, a także opłaty prawne 
i administracyjne.
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Sektor(y) gospodarki: Rolnicze jednostki stowarzyszeniowe 
zajmujące się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu 
produktów rolnych. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía 
C/ Tabladilla, s/n 
41071 Sevilla 
ESPAÑA 

Adres internetowy: 

http://www.cap.junta-andalucia.es 

Adres internetowy strony, na której znajduje się pełny tekst 
projektu rozporządzenia: 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/www/ 
portal/com/bin/portal/DGIndustrias/Asociacionismo/ 
desarrolloORDENES/ayuda_fusion_y_constitucion_saa_def1.pdf 

Inne informacje: 

Zgodnie z art. 2 ust. 2 projektu zarządzenia stanowiącego 
podstawę prawną należy spełnić następujące warunki: 

— pomoc udzielona na poczet kosztów związanych 
z uruchomieniem musi wiązać się z wydatkami poniesio
nymi nie później niż pięć lat po utworzeniu lub zapłaco
nych nie później niż siedem lat po uznaniu organizacji 
producentów (art. 9 ust. 3 rozporządzenia o wyłączeniu); 

— nie udziela się pomocy jednostkom, których jedynym celem 
jest zarządzanie jednym lub kilkoma gospodarstwami 
rolnymi, które w rezultacie są pojedynczymi producentami 
(art. 9 ust. 5 rozporządzenia o wyłączeniu); 

— nie udziela się pomocy jednostkom podejmującym działania 
na poziomie produkcji rolnej, takie jak wzajemne wsparcie, 
usługi dla gospodarstw z zakresu pomocy społecznej 
i zarządzania w gospodarstwach (art. 9 ust. 6 rozporzą
dzenia o wyłączeniu); 

— nie udziela się pomocy jednostkom, których cele są 
niezgodne z rozporządzeniem Rady ustanawiającym 
wspólną organizację rynku (art. 9 ust. 8 rozporządzenia 
o wyłączeniu); 

— dla celów definicji małego i średniego przedsiębiorstwa 
zastosowanie mają przepisy załącznika I do rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uzna
jącego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym 
rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu. 

Nr pomocy: XA 171/09 

Państwo członkowskie: Republika Federalna Niemiec 

Region: Schleswig-Holstein 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Beihilfen für die Beseitigung von 
Tierkörpern nach den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 
1774/2002 

Podstawa prawna: Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen 
für die Tierkörperbeseitigung (TKB-Beihilfe-Richtlinien) 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
7 800 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 

1) zasadniczo 100 %, 

2) 50 % na usuwanie drobiu przy użyciu pojemników na padłe 
zwierzęta 

Data realizacji: Pomoc będzie przyznawana od momentu 
opublikowania w Internecie zestawienia informacji dotyczących 
programu pomocy, 

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

Cel pomocy: 

Wyłączenie opiera się na art. 16 ust. 1 lit. e) rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006 i tym samym jest zgodne z wspólnym 
rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE.
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Celem środka jest rekompensowanie kosztów usuwania tusz 
bydła, koni, świń, owiec, kóz oraz drobiu, które zostały zabite 
lub zdechły podczas hodowli w stadzie, jednak nie w wyniku 
uboju z przeznaczeniem do spożycia przez człowieka. 

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

Sektory gospodarki: 

Rolnictwo. 

Uprawnionymi do pomocy właścicielami bydła, koni, świń, 
owiec, kóz i drobiu są małe i średnie gospodarstwa rolne 
w rozumieniu rozporządzenia (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/Rili__TKB,templateId= 
raw,property=publicationFile.pdff 

Inne informacje: — 

Birgitt FAIK
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