
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 261/07) 

Nr pomocy: XA 175/09 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Principado de Asturias (Księstwo Asturii) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Subvenciones para servicios de 
asesoría en las pequeñas y medianas explotaciones agrarias del 
Principado de Asturias dedicadas a la producción primaria de 
productos agrícolas, prestados por las Agrupaciones para Trata
mientos Integrados en Agricultura (ATRIAS) 

Podstawa prawna: Bases reguladoras que regirán la concesión 
de subvenciones para servicios de asesoría en las pequeñas 
y medianas explotaciones agrarias del Principado de Asturias 
dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas, pres
tados por las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en 
Agricultura (ATRIAS) 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Maksymalna kwota pomocy, która może zostać przyznana 
w 2009 r., wynosi 90 000 EUR. 

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensyw
ność pomocy wynosi 100 %. 

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 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: 

Pokrycie kosztów poniesionych przez grupy ATRIAS świad
czące usługi doradztwa technicznego małym i średnim gospo
darstwom rolnym w Księstwie Asturii, zajmującym się 
produkcja pierwotną produktów rolnych, w celu przeprowa
dzenia programów zintegrowanej kontroli szkodliwych czyn
ników powodującym straty w zbiorach. 

Zastosowanie ma art. 15 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 
1857/2006. 

Zgodnie z art. 15 ust. 3 wymienionego rozporządzenia pomoc 
przyznaje się w formie rzeczowej za pośrednictwem dotowa
nych usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne i nie 
może ona obejmować bezpośrednich wypłat pieniężnych dla 
producentów. 

Zgodnie z warunkami określonymi w art. 15 ust. 4 usługi 
doradcze na rzecz zintegrowanej kontroli szkodliwych czyn
ników będą dostępne dla wszystkich małych i średnich gospo
darstw rolnych w Księstwie Asturii zajmujących się produkcją 

pierwotną produktów rolnych, przy czym członkostwo 
w grupie nie będzie warunkiem dostępu do usługi. 

Sektor(-y) gospodarki: Produkcja pierwotna produktów 
rolnych 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias 
C/ Coronel Aranda, s/n, 4 a planta 
33071 Oviedo (Asturias) 
ESPAÑA 

Adres internetowy: 

Tekst warunków przyznawania pomocy (bases reguladoras) 
dostępny jest na portalu http://www.asturias.es 

http://www.asturias.es/Asturias/descargas/PD DE TEMAS/ 
Agricultura/atrias_2009.pdf 

Inne informacje: — 

El Director-General de Ganadería y Agroalimentación 

Luis Miguel ÁLVAREZ MORALES 

Nr pomocy: XA 179/09 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Comunidad Valenciana (ES52) (Wspólnota Autono
miczna Walencji) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: 

Orden … de la Conselleria de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de las ayudas al cooperativismo agrario valenciano. 

W odniesieniu do części art. 9 (ust. 2 lit. b) i ust. 3 lit. c)) 
dotyczącej pomocy na rzecz inwestycji w gospodarstwach 
rolnych przeprowadzanych przez spółdzielnie będące wyłącznie 
MŚP. 

Podstawa prawna: Orden … de la Conselleria de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, por la que se aprueban las bases regula
doras de las ayudas al cooperativismo agrario valenciano
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Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 

W odniesieniu do całego okresu objętego zarządzeniem stano
wiącym podstawę prawną: 

2009 2010 2011 2012 2013 

2 510 711 2 952 000 3 000 000 1 900 000 300 000 

Łączne roczne wydatki na poszczególne lata trwania pomocy 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1857/2006. 

Maksymalnie 10 % łącznych rocznych wydatków (na przykład 
240 000 EUR na rok 2009). Szacuje się, że w kolejnych latach 
udział ten będzie podobny. 

Maksymalna intensywność pomocy: 40 % 

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: 31.12.2013 

Cel pomocy: 

— cel podstawowy: spółdzielnie rolnicze, MŚP, 

— cele dodatkowe: ograniczenie kosztów produkcji; poprawa 
i reorientacja produkcji, podniesienie jakości, zachowanie 
i poprawa stanu obszarów wiejskich oraz poprawa 
warunków sanitarnych i dobrostanu zwierząt, 

— artykuł 4. Inwestycje w gospodarstwach rolnych ukierunko
wanych na wytwarzanie produktów rolnych i produkcję 
zwierzęcą, 

— koszty kwalifikowalne: inwestycje materialne, z wyjątkiem 
zakupu terenów i wydatków podlegających amortyzacji 
związanych z inwestycją, 

— pomoc nie zostanie przyznana na zakup praw do produkcji, 
zwierząt, roślin jednorocznych; sadzenie roślin jednorocz
nych; prace drenażowe lub sprzęt i prace irygacyjne, 
chyba że takie inwestycje powodują ograniczenie wykorzy
stywania wody o co najmniej 25 %; proste inwestycje 
odtworzeniowe. Podobnie nie przyznaje się pomocy 
wbrew jakimkolwiek zakazom lub ograniczeniom usta
lonym w rozporządzeniach Rady ustanawiających wspólne 
organizacje rynków, nawet jeżeli takie zakazy i ograniczenia 
dotyczą jedynie wsparcia Wspólnoty. 

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Generalitat Valenciana 
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/ 
borrador_orden_cooperativismo.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 198/09 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Navarra (Nawarra) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Ayudas a explotaciones gana
deras por la inmovilización de ganado o el vacío sanitario 
obligatorio en el marco de campañas de saneamiento ganadero 

Podstawa prawna: Orden Foral de la Consejera de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente, por la que se establecen las normas 
por las que se regulan las ayudas a las explotaciones ganaderas 
por la inmovilización de ganado o el vacío sanitario en el marco 
de campañas de saneamiento ganadero, y se aprueba la convo
catoria para el año 2009 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
120 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensyw
ność pomocy w żadnym wypadku nie przekroczy 100 % 
udowodnionych strat. 

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.
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Cel pomocy: 

Podstawowym celem pomocy jest zrekompensowanie strat 
ekonomicznych poniesionych przez gospodarstwa rolne 
w związku z unieruchomieniem bydła, które zostało zarzą
dzone z powodu chorób wymienionych w programach zwal
czania chorób. 

Artykuł 10 ust. 2. Pomoc na zrekompensowanie rolnikom strat 
spowodowanych chorobami zwierząt. Koszty kwalifikowalne: 
Artykuł 10 ust. 2 lit. a) ppkt (ii). Pomoc w związku z utratą 
dochodów spowodowaną wymogami przeprowadzenia kwaran
tanny. 

Sektor(-y) gospodarki: Sektor produkcji zwierzęcej i zdrowia 
zwierząt 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Gobierno de Navarra 
Dirección General de Agricultura y Ganadería 
Servicio de Ganadería 
C/ Tudela, 20 
31003 Pamplona (Navarra) 
ESPAÑA 

Adres internetowy: 

http://www.cfnavarra.es/agricultura/COYUNTURA/Ayudas 
Estado/pdfs/STNO09046%20OF.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 227/09 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Cataluña (Katalonia) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Ayudas para instalaciones de 
aprovechamiento de la energía solar térmica en el Marco del 
Programa de Energías Renovables (pomoc dla instalacji wyko
rzystujących termiczną energię słoneczną w ramach programu 
energii odnawialnych). 

Podstawa prawna: Orden ECF/XXX/2009, de xxx, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las 
subvenciones en régimen reglado en el Marco del Programa 
de Energías Renovables, y se abre la convocatoria para el año 
2009 

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

Planowane w ramach programu roczne wydatki wynoszą 
0,31 miliona EUR. 

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna przewidy
wana intensywność pomocy wyniesie 37 %. Maksymalna kwota 
pomocy przyznana danemu przedsiębiorstwu nie przekroczy 
400 000 EUR w okresie trzech lat budżetowych; natomiast 
jeżeli przedsiębiorstwo znajduje się na obszarze 
o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub na obszarach, 
o których mowa w art. 36 lit. a) ppkt (i), (ii) oraz (iii) rozpo
rządzenia (WE) nr 1698/2005, kwota ta będzie mogła wynieść 
500 000 EUR. 

Data realizacji: Począwszy od dnia publikacji numeru, pod 
którym zarejestrowano wniosek o wyłączenie przewidziany 
w rozporządzeniu (WE) nr 1857/2006, na stronie internetowej 
Komisji – Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Program pomocy trwa do kwietnia 2010 r. 

Cel pomocy: 

Celem pomocy jest ochrona i poprawa stanu środowiska 
poprzez wspieranie wykorzystywania energii odnawialnych, 
w szczególności termicznej energii słonecznej. 

Artykuł 4. Inwestycje w gospodarstwach rolnych. Do pomocy 
kwalifikują się następujące wydatki: 

a) budowa, zakup lub poprawa stanu nieruchomości; 

b) zakup lub leasing maszyn i sprzętu, w tym oprogramowania 
komputerowego do wartości rynkowej majątku; 

c) koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa 
w lit. a) i b), takie jak: honoraria architektów, inżynierów 
i doradców, opłaty za konsultacje, studia wykonalności, 
nabycie praw patentowych i pozwoleń. 

Do wydatków kwalifikowalnych nie należą koszty związane 
z umową leasingu, z wyjątkiem tych wymienionych w lit. a) 
i b), takie jak podatki, marża leasingodawcy, koszty refinanso
wania odsetek, koszty ogólne, koszty ubezpieczenia itd. 

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie podsektory w ramach 
sektorów produkcji roślinnej i zwierzęcej. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Institut Català d’Energia 
Calle Pamplona, 113, tercera planta 
08018 Barcelona 
ESPAÑA
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Adres internetowy: 

http://www.gencat.cat/icaen/ajuts/orden_reglada_EEER2009.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 228/09 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: Département de l’Allier 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Aides du département de l’Allier 
en faveur d’un programme sanitaire dans les élevages 

Podstawa prawna: 

— Article 1511-1 et suivants du code général des collectivités 
territoriales, 

— Délibération du Conseil général de l’Allier en date du 
16 décembre 2008 concernant le soutien aux actions sani
taires collectives du cheptel départemental 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
180 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 

33 % 

Pomoc zostanie przyznana w następujący sposób: 

— 20 % kosztów pobierania próbek krwi w celu profilaktyki 
zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy u bydła (IBR) 
i wirusowej biegunki bydła (BVD), 

— 30 % kosztów analiz pod kątem wykrywania BVD, przy 
uwzględnieniu, że analizy będą ukierunkowane na wykry
wanie BVD najpierw u jednego zwierzęcia, a następnie 
badanie pod kątem występowania BVD w całym stadzie, 

— 33 % kosztów diagnostyki przyczyn poronień (wyłącznie 
choroby wpisane na listę Światowej Organizacji Zdrowia 
Zwierząt (OIE) lub do załącznika do decyzji 90/424/EWG: 
gorączka Q, choroba niebieskiego języka i BVD u bydła; 
chlamydioza, gorączka Q i choroba niebieskiego języka 
u owiec). 

Data realizacji: Od daty opublikowania numeru, pod którym 
zarejestrowany został wniosek o wyłączenie, na stronach inter
netowych Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Do 31.12.2013 

Cel pomocy: 

Projekt został zaplanowany zgodnie z art. 10 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1857/2006. 

Rada Generalna departamentu Allier pragnie zachęcić do reali
zacji programów zdrowotnych przez „Groupement de Défense 
Sanitaire du Cheptel Bourbonnais” (GDSCB), stowarzyszenie 
departamentalne uznane przez państwo zgodnie z przepisami 
art. C225-1 Kodeksu Rolnego, do przeprowadzenia przewidzia
nych działań. 

Celem tych programów jest zagwarantowanie lepszej ochrony 
zdrowia publicznego poprzez poprawę jakości zdrowotnej stad 
bydła i owiec przy pomocy programów badań przesiewowych 
i pomoc w leczeniu chorób: 

1) Wykrywanie/profilaktyka: zakaźne zapalenie nosa i tchawicy 
u bydła (IBR) i wirusowa biegunka bydła (BVD): 

W 2001 r. Rada Generalna Allier zobowiązała się 
w stosunku do GDSCB do realizacji planu IBR. Ten plan 
badań był kontynuacją ustanowienia systemu certyfikacji 
IBR (STC) na szczeblu krajowym pod koniec 1999 r. 
Wspomniany system certyfikacji był innowacyjnym działa
niem mającym umożliwić zwiększenie wartości ekono
micznej zwierząt. Od sezonu 2003–2004, wszystkie gospo
darstwa hodowlane w departamencie są zobowiązane na 
mocy zarządzenia prefekta do przeprowadzania co roku 
badań przesiewowych stada pod kątem IBR. Ponadto, biorąc 
pod uwagę ograniczenie profilaktyki brucelozy od 2005 r., 
departament interweniował w przypadku próbek krwi pobie
ranych w sposób uzupełniający niezależnie od kampanii 
w zakresie profilaktyki brucelozy od 2006 r. 

BVD jest chorobą śluzówki u bydła. Może powodować 
poważne ekonomiczne i zdrowotne skutki dla hodowli. 
GDSCB zaproponowała więc wprowadzenie protokołu 
kontroli i identyfikacji tzw. „zwierząt IPI”, czyli będących 
nosicielami wirusa do końca życia. To zbiorowe przedsięw
zięcie powinno umożliwić kontrolę przenoszenia wirusa, 
ograniczając skutki ekonomiczne w gospodarstwach hodow
lanych i odpowiadając na potrzeby zdrowotne hodowców, 
szczególnie na zachodzie. Badania przesiewowe będą 
w szczególności przeprowadzane przy wprowadzaniu 
nowych zwierząt do stada. Departament uczestniczy 
w badaniach BVD od 2006 r. 

2) Wykrywanie przyczyn poronień (wyłącznie choroby wpisane 
na listę Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) lub 
do załącznika do decyzji 90/424/EWG):
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Sezon 2007–2008 uwidocznił rosnące obawy dotyczące 
wzrostu liczby poronień w gospodarstwach w związku 
z występowaniem choroby niebieskiego języka w tym depar
tamencie. Aby uniknąć pochopnych wniosków na temat 
przyczyn poronień i przeoczenia poważnego problemu 
poprzez przypisywanie poronień chorobie niebieskiego 
języka, GDSCB pragnie zaproponować hodowcom bydła 
i owiec zestaw do badań pozwalający na zidentyfikowanie 
choroby powodującej poronienia i w ten sposób umożliwić 
wdrożenie odpowiednich rozwiązań profilaktycznych 
i leczniczych. 

Protokół będzie obejmował pobranie próbki od samicy, 
która poroniła lub z próbki łożyska po drugim poronieniu 
w hodowli przed upływem 12 miesięcy. Wspomniane 
zestawy będą służyły do badania pod kątem następujących 
chorób: 

— zestaw do badania bydła: gorączka Q, choroba niebie
skiego języka i BVD, 

— zestaw do badania owiec: chlamydioza, gorączka Q 
i choroba niebieskiego języka. 

Obowiązywać będzie zasada, że z dotacji korzystać będą 
wyłącznie rolnicy, których gospodarstwa spełniają kryteria 

wspólnotowe dotyczące małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP). Uwzględniając powyższe zastrzeżenie, pomoc będzie 
udzielana w formie dotowanych usług dostępnych dla wszyst
kich hodowców niezależnie od ich przynależności do organi
zacji producentów lub innej struktury. 

Sektor(-y) gospodarki: Gospodarstwa zajmujące się hodowlą 
bydła i owiec 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Conseil général de l’Allier 
1 avenue Victor Hugo 
BP 1669 
03016 Moulins Cedex 
FRANCE 

Adres internetowy: 

http://www.allier.fr/398-programme-detaille-d-intervention-du- 
cg03.htm 

Inne informacje: —
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