
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 261/08) 

Nr pomocy: XA 448/08 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: Regione Marche 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: «rimozione e distruzione delle 
carcasse bovine ed ovicaprine in azienda della Regione Marche» 
art. 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006 lettera d. 

Podstawa prawna: 

— Delibera della Giunta Regionale n. 695 del 26 marzo 2001. 

— Delibera della Giunta Regionale n. 891 del 23 aprile 2001. 

— D.D.P.F. n. 63/PEA_10 del 7 agosto 2008 e 67/PEA_10 del 
10 settembre 2008 

— Decreto Posizione di Funzione «Competitività e sviluppo 
dell’impresa agricola» n. 146/CSI_10 del 11.5.2009 

— Decreto Posizione di Funzione «Competitività e sviluppo 
dell’impresa agricola» n. 186/CSI_10 del 24.6.2009 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Planowane roczne wydatki z tytułu świadczenia usług objętych 
programem pomocy nie będą przekraczać 400 000 EUR 
(łącznie z VAT). 

Maksymalna intensywność pomocy: Intensywność pomocy 
wynosi do 100 % całkowitego kosztu wywozu padłych zwierząt 
oraz do 75 % kosztu zniszczenia tusz padłych zwierząt (bydło, 
owce i kozy). 

Data realizacji: Od dnia opublikowania numeru rejestracji 
wniosku w sprawie wyłączenia na stronie internetowej Komisji 
Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Nie dłużej niż do 2013 r. 

Cel pomocy: Celem programu pomocy jest zrekompensowanie 
hodowcom bydła, owiec i kóz wydatków poniesionych 
w związku ze zbieraniem i wywozem padłych zwierząt 
w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r., 
z możliwością jego corocznego przedłużania aż do 2013 r., 

na wniosek regionalnych służb weterynaryjnych, w skuteczny 
i jednakowy sposób na całym obszarze regionu, a tym samym 
zapewnienie wszystkim hodowcom usunięcia padłych zwierząt 
w określonym terminie. 

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Regione Marche — Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca — 
PF Competitività e sviluppo dell’impresa agricola 
Via Tiziano 44 
60125 Ancona AN 
ITALIA 

Adres internetowy: 

http://www.agri.marche.it/Aree%20tematiche/Aiuti%20di% 
20stato/smaltimento%20carcasse%202009ter.pdf 

Inne informacje: Końcowymi beneficjentami programu 
pomocy są wszystkie (mikro-, makro- i średnie) gospodarstwa 
hodowlane w regionie Marche, które stoją przed koniecznością 
usunięcia i zniszczenia tusz zwierząt padłych w gospodarstwie 
(bydło, owce i kozy), w tym zwierząt ubitych w wyniku nakazu 
wydanego przez właściwe służby sanitarne w związku 
z powszechną chorobą zakaźną po konsultacji z właściwymi 
służbami weterynaryjnymi. 

Nr pomocy: XA 211/09 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: Provincia Autonoma di Trento 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Sovvenzioni alle organizzazioni 
professionali di categoria per l’attività di informazione mediante 
la redazione e diffusione di pubblicazioni. 

Podstawa prawna: 

L.P. 4 del 28 marzo 2003 «Sostegno dell’economia agricola, 
disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di 
prodotti geneticamente non modificati» art. 49, comma 2. 

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1767 del 
17 luglio 2009.
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Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Kwota roczna przewidziana w budżecie wynosi 70 000 EUR. 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: Od dnia opublikowania numeru ewidencyjnego 
wniosku w sprawie wyłączenia na stronie internetowej Komisji 
Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Pomoc może być udzielana nie dłużej niż do 
dnia 31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: 

Rozwój i poprawa w zakresie wydajności i profesjonalizmu 
sektora rolnictwa w regionie trydenckim poprzez działania 
edukacyjne. 

Podstawę prawną programu stanowi art. 15 rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006 (rozporządzenie wyłączające). 

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Provincia Autonoma di Trento 
Dipartimento Agricoltura e Alimentazione 
Servizio Vigilanza e promozzione delle attività agricole 
Via G.B. Trener 3 
38100 Trento TN 
ITALIA 

Adres internetowy: 

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item= 
39&Type=HTML 

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/viewAllegatoDeli. 
asp?Item=39 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 226/09 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Cataluña (Katalonia) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Ayudas para instalaciones de 

aprovechamiento de biomasa leñosa para usos térmicos que 
valoren la biomasa mediante procesos termoquímicos en el 
Marco del Programa de Energías Renovables 

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

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Planowane w ramach programu roczne wydatki wynoszą 
0,237 miliona EUR. 

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna przewidy
wana intensywność pomocy wyniesie 30 % kosztów kwalifiko
walnych. 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) rozporządzenia (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, na stronie inter
netowej 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.
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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 

Adres internetowy: 

http://www.gencat.cat/icaen/ajuts/orden_concursal_EEER2009. 
pdf 

Inne informacje: Niniejsza pomoc będzie współfinansowana 
poprzez program operacyjny pomocy wspólnotowej EFRR 
w ramach celu konkurencyjności regionalnej i zawodowej dla 
Wspólnoty Autonomicznej Katalonii w Hiszpanii (CCI: 
2007ES162PO006).

PL C 261/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.10.2009

http://www.gencat.cat/icaen/ajuts/orden_concursal_EEER2009.pdf
http://www.gencat.cat/icaen/ajuts/orden_concursal_EEER2009.pdf

