
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 260/06) 

Nr pomocy: XA 180/09 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Castilla y León (Kastylia-Leon) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Bases reguladoras de la conce
sión de las ayudas para las Asociaciones de Producción Inte
grada en Agricultura (APRIAS). 

Podstawa prawna: 

Orden AYG/541/2009, de la Consejería de Agricultura 
y Ganadería por la que se establecen las Bases Reguladoras 
para la concesión de las ayudas para las Asociaciones de 
Producción Integrada en Agricultura (APRIAS). 

ORDEN AYG/1043/2009, de 28 de abril, por la que se modi
fica la Orden AYG/541/2009, de 3 de marzo, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de las ayudas 
para las Asociaciones de Producción Integrada en Agricultura 
(APRIAS). 

Niniejszy program pomocy objęty jest zwolnieniem przewi
dzianym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1857/2006 
z dnia 15 grudnia 2006 r. i jest zgodny z art. 14 i 15 wymie
nionego rozporządzenia. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
400 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 70 % kosztów 

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: Do dnia 31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: Pomoc na rzecz wspierania produkcji produktów 
rolnych wysokiej jakości (art. 14 rozporządzenia (WE) nr 

1857/2006) i wsparcie techniczne w sektorze rolnym (art. 15 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006). 

Sektor(-y) gospodarki: Sektor rolny i rolno-spożywczy 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Dirección 
General de Producción Agropecuaria. 

Adres internetowy: Pełny tekst programu pomocy zostanie 
opublikowany na stronie internetowej Junta de Castilla y León 

Bezpośredni adres internetowy: 

http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/EconomiaEmpleo/Page/ 
PlantillaN3/1175259771003/_/_/_?asm= 
jcyl&paginaNavegacion=&seccion= 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 188/09 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Navarra (Nawarra) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Ayudas a las organizaciones 
profesionales agrarias para actividades de asistencia técnica 
a titulares y trabajadores de las explotaciones agrarias, para la 
formación en el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito de la 
gestión empresarial y comunicación electrónica (TIC's). 

Podstawa prawna: Orden Foral de la Consejera de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente, por la que se establecen las normas 
reguladoras que regirán la concesión de ayudas a las organiza
ciones profesionales agrarias para actividades de asistencia 
técnica a titulares y trabajadores de las explotaciones agrarias, 
para la formación en el uso de las nuevas tecnologías en el 
ámbito de la gestión empresarial y comunicación electrónica 
(TIC's).
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Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
136 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: Pomoc do 75 % 
kosztów kwalifikowalnych. 

Data realizacji: Program zacznie obowiązywać od dnia publi
kacji numeru, pod którym zarejestrowano wniosek o wyłączenie 
przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 1857/2006, na stronie 
internetowej Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej 
ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

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

Cel pomocy: 

1) Podstawowym celem pomocy jest wspieranie dostosowy
wania i przekształcania gospodarstw rolnych w dziedzinie 
łączności, dostępu do sieci informacyjnych i przybliżenie 
przedsiębiorcy rolnemu systemów zarządzania i łączności 
elektronicznej. 

2) Wśród celów drugorzędnych należy wymienić: 

— promowanie używania w gospodarstwach rolnych 
skutecznych systemów telekomunikacyjnych oraz 
dostępu do sieci informacyjnych, 

— zapewnienie dostępu do połączonych i 
monitorowanych systemów skomputeryzowanych 
tworzących sieć wspólnego zarządzania, 

— zapewnienie wprowadzenia do sektora rolnego 
systemów nowoczesnej technologii jako podstawy do 
wprowadzenia nowoczesnych TIK. 

Artykuł 15 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006: Koszty kwalifikowalne: koszty wynikające 
z organizacji programów szkolenia. 

Sektor(-y) gospodarki: Produkcja pierwotna w sektorze 
rolnym i hodowlanym. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Gobierno de Navarra 
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 
C/ Tudela, 20 
31003 Pamplona 
ESPAÑA 

Adres internetowy: 

http://www.cfnavarra.es/agricultura/COYUNTURA/Ayudas 
Estado/pdfs/STNO09036%20OF.pdf 

Inne informacje: 

Dirección General de Desarrollo Rural 
C/ Tudela, 20 
31003 Pamplona 
ESPAÑA 

Tel. +34 848422933 
E-mail: izabalv@cfnavarra.es 

Nr pomocy: XA 214/09 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: Département de la Seine-Maritime 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Avances remboursables pour 
l’installation d’exploitants ne bénéficiant pas d’une DJA (dota
tion jeune agriculteur), Seine-Maritime 

Podstawa prawna: articles L 1511-2, L 3231-2 et 3232-1 du 
Code général des collectivités territoriales; délibération du 
Conseil général du 31 mars 2009 relative à la politique agricole 
départementale de la période 2009-2012. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
100 000 EUR rocznie 

Maksymalna intensywność pomocy: 

Nieoprocentowane pożyczki, które mogą pokryć 40 % inwesty
cji. Ekwiwalent dotacji jest obliczany na podstawie kosztów 
finansowania pożyczki w wysokości 5,5 %. 

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 
50 000 EUR, a maksymalna kwota pożyczki do 40 % 
wydatków czyli 20 000 EUR. W przypadku pożyczki 
w wysokości 20 000 EUR, pomoc będzie wynosiła 2 823 EUR 
ekwiwalentu dotacji. 

Data realizacji: Od chwili potwierdzenia odbioru przez 
Komisję 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Okres 2009–2012 

Cel pomocy: 

W związku z tym, że obecna zastępowalność pokoleń nie 
pozwala na utrzymanie liczby gospodarstw rolnych 
w departamencie Seine-Maritime, celem tego programu jest 
pomoc w zakładaniu gospodarstw rolnych przez osoby pocho
dzące z rodzin nieposiadających tradycji rolniczych lub kandy
datów z innych sektorów społeczno-zawodowych. W związku 
z tym, program ten powinien umożliwić otwarcie się zawodu 
rolnika na nowe podejścia do zawodu, dzięki przyjęciu do 
sektora rolniczego osób pochodzących z innych sektorów 
społeczno-zawodowych.
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Pomoc ta ułatwi dostęp do tradycyjnego systemu bankowego 
dzięki efektowi dźwigni. 

Pomoc będzie przyznawana zgodnie z przepisami art. 4 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. 

Sektor(-y) gospodarki: Cały sektor rolnictwa 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Monsieur le Président du Département de Seine-Maritime 
Quai Jean Moulin 
76101 Rouen Cedex 1 
FRANCE 

Adres internetowy: 

http://www.seinemaritime.net/guidedesaides/medias/File/ 
avance-remboursable-pour-l-installation-non-aidee-t2.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 217/09 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: Département de la Seine-Maritime 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Aides aux investissements pour 
la lutte contre l’érosion (Seine-Maritime) 

Podstawa prawna: articles L1511-2, L3231-2 et 3232-1 du 
Code général des collectivités territoriales; délibération du 
Conseil général du 31 mars 2009 relative à la politique agricole 
départementale de la période 2009-2012. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
60 000 EUR rocznie 

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalnie 50 % 

Data realizacji: Od potwierdzenia odbioru przez Komisję 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Lata 2009–2012 

Cel pomocy: 

W departamencie Seine-Maritime, ze względu na rodzaj gleby 
w nim występującej, regularnie zdarzają się obsunięcia błotnistej 
ziemi spowodowane obfitymi opadami, częstymi wiosną i pod 
koniec jesieni. Ponadto podłoże krasowe i obecność podziem

nych zasobów wodnych są przyczyną częstych problemów 
mętności wody, co czyni ją niezdatną do picia. 

Problemom tym można przeciwdziałać poprzez dostosowanie 
praktyk uprawowych, a w szczególności przygotowanie gleby. 

Program wprowadzony przez departament Seine-Maritime ma 
na celu wsparcie inwestycji w sprzęt pozwalający na ograni
czenie ryzyka związanego z nieprzepuszczalnością gleby, 
podciekaniem, obsuwaniem się ziemi i mętnością wody. 

Następujące urządzenia i sprzęt kwalifikują się do objęcia 
pomocą: 

— narzędzia do miejscowej uprawy gleby. Pozwalają one na jej 
uprawę wyłącznie w obrębie linii siewu. W ten sposób 
¾ gruntu nie jest poruszane, co zwiększa jego odporność 
na erozję, 

— sprzęt do siewu roślin chroniących glebę (okrywowych) 
w uprawach polowych. Taki sprzęt specjalistyczny pozwala 
na okrywanie gleby w szczególności przy uprawie kukury
dzy. Po zbiórce roślina okrywowa szybko rośnie, co 
pozwala uniknąć pozostawienia na zimę gleby odkrytej, 

— sprzęt do spulchniania. Ten rodzaj sprzętu pozwala przy
wrócić przepuszczalność gleby na wiosnę w uprawie roślin 
okopowych (burak i kukurydza), 

— sprzęt do podorywki wstępnej. W jej wyniku po zbiórce, 
dzięki osiągniętej porowatości gleby, woda łatwiej przesiąka 
w głąb, 

— siewniki do upraw przejściowych, mających na celu ochronę 
gleby w zimie. Te narzędzia specjalistyczne służą do siania 
roślin okrywowych (uprawy przejściowe), 

— spulchniacz śladów zaczepiany na maszynach z napędem. 
Pozwala on na usunięcie śladów kół, które są często przy
czyną obsunięć i spłukiwania gleby. 

Środek ten był już przedmiotem procedury wyłączenia na okres 
2006/2008 pod numerem referencyjnym XA 108/06. 

Pomoc będzie przyznawana zgodnie z przepisami art. 4 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. 

Sektor(-y) gospodarki: Cały sektor rolnictwa 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Monsieur le Président du Département de Seine-Maritime 
Quai Jean Moulin 
76101 Rouen Cedex 1 
FRANCE
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Adres internetowy: 

http://www.seinemaritime.net/guidedesaides/medias/File/ 
aide-aux-investissements-pour-la-lutte-contre-l-erosion-t2.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 218/09 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: Département de la Seine-Maritime 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Aides aux investissements pour 
la récupération des eaux pluviales en vue d’un usage agricole 
(Seine-Maritime) 

Podstawa prawna: articles L 1511-2, L 3231-2 et 3232-1 du 
Code général des collectivités territoriales; délibération du 
Conseil général du 31 mars 2009 relative à la politique agricole 
départementale de la période 2009-2012. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
70 000 EUR rocznie 

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalnie 40 % 

Data realizacji: Od chwili otrzymania potwierdzenia odbioru 
przez Komisję Europejską 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Lata 2009–2012 

Cel pomocy: 

Celem tego programu jest pomoc rolnikom w zmniejszeniu 
wpływu ich działań na środowisko. Program opiera się na zało 
żeniu autonomiczności gospodarstw w stosunku do zasobów. 
Opady deszczu w Normandii, obfite i rozłożone na przestrzeni 
całego roku, umożliwiają odzyskiwanie wody do pojenia zwie
rząt lub napełniania opryskiwaczy. 

Przewidziane jest wsparcie w wysokości 40 % kosztów kwalifi
kowalnych inwestycji, które powinny wynosić od 2 000 do 
8 000 EUR. 

Kwalifikujące się urządzenia to zbiorniki retencyjne, sieci 
służące do odzyskiwania wody i materiały służące do jej oczysz
czania (filtry, obróbka UV, chlorowanie). 

Pomoc będzie przyznawana zgodnie z przepisami art. 4 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. 

Sektor(-y) gospodarki: Cały sektor rolnictwa 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Monsieur le Président du Département de Seine-Maritime 
Quai Jean Moulin 
76101 Rouen Cedex 1 
FRANCE 

Adres internetowy: 

http://www.seinemaritime.net/guidedesaides/medias/File/ 
aide-aux-investissements-pour-la-recuperation-des-eaux- 
pluviales-t2.pdf 

Inne informacje: —
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