
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 262/07) 

Nr pomocy: XA 182/09 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Comunitat Valenciana 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Centro de Apoyo Tecnológico 
Lácteo (CEATEL) 

Podstawa prawna: Resolución de la Consellera de Agricultura 
Pesca y Alimentación, que concede la subvención basada en una 
línea nominativa descrita en la ley 17/2008 de presupuestos de 
la Generalitat 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
35 000 EUR w 2009 r. 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %, 70 % i 40 % 
w zależności od celu pomocy. 

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: W 2009 r. 

Cel pomocy: 

a) plany szkolenia hodowców zajmujących się produkcją mleka 
(art. 15 ust. 2 lit. a)); 

b) wydatki administracyjne dotyczące działań podejmowanych 
przed Confederación Nacional de Frisona Española 
(CONAFE) (Krajowa federacja hiszpańskiej rasy frisona), 
wypełnianie kart krów, które zostaną objęte kontrolą mlecz

ności w celu ich włączenia do księgi hodowlanej hiszpańskiej 
rasy frisona, utrzymanie programu informatycznego zawiera
jącego indywidualne dane dotyczące zwierząt w odniesieniu 
do parametrów oficjalnej kontroli mleczności w celu ich 
włączenia do księgi hodowlanej, a także inne działania 
konieczne do właściwego prowadzenia księgi hodowlanej 
(art. 16 ust. 1 lit. a)); 

c) wprowadzanie metod gwarantowania jakości, badania rynku 
i tworzenie nowych produktów (art. 14 ust. 2 lit. b)); 

d) analizy oficjalnej kontroli mleczności celem ustalenia jakości 
genetycznej bydła (art. 16 ust. 1 lit. b)); 

e) wprowadzanie nowatorskich technik w zakresie reprodukcji 
zwierząt (art. 16 ust. 1 lit. c)). 

Koszty kwalifikowalne i udział pomocy ustalane są zgodnie ze 
wskazanym artykułem rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1857/2006. 

Sektor(-y) gospodarki: Hodowcy przeżuwaczy zajmujący się 
produkcją mleka w całej Wspólnocie Autonomicznej Walencji. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

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/ 
ceatel09.pdf 

Inne informacje: —

PL 4.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 262/5

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/ceatel09.pdf
http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/ceatel09.pdf


Nr pomocy: XA 207/09 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Comunitat Valenciana 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Grupo Intercoop Intercoopera
ción Agroalimentaria S.L. 

Podstawa prawna: 

Ley 17/2008, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Presu
puestos para el ejercicio 2009 

Resolución del secretario autonómico de Agricultura, Pesca 
y Alimentación 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
61 000 EUR na rok budżetowy 2009. 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: Dnia 1 stycznia 2009 r. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Ostatni miesiąc płatności pomocy: grudzień 
2009 r. 

Cel pomocy: 

Wsparcie działalności służących rozwojowi obszarów wiejskich 
w gminach położonych w głębi prowincji Castellón, poprzez 
podnoszenie jakości określonych produktów. Projekt 1 objęty 
jest rozporządzeniem. 

Projekt 1 Unificación de los vinos de la Plana Alta, Vins de la 
terra de Castelló (Połączenie win z Plana Alta, Vins de la terra 
de Castelló). 

(Artykuł 14 ust. 2 lit. a) i b)) Rozporządzenie (WE) nr 
1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 

Projekt 2 „Charter Consum” na rzecz zwiększania miejsc pracy 
na wsi. Uruchomienie franszyzy „integral Charter”. Pomoc de 
minimis. Rozporządzenie (WE) nr 1998/2006 z dnia 
15 grudnia 2006 r. 

Projekt 3 „Restauración colectiva” („Wspólne odżywianie”). 
Wspieranie diety śródziemnomorskiej w stołówkach szkolnych. 
Nie jest uznawany za pomoc państwa. 

Koszty kwalifikowalne: 100 %. 

Sektor(-y) gospodarki: Sektor rolny w gminach położonych 
w głębi prowincji Castellón. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

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/ 
intercoop2009.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 209/09 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Comunitat Valenciana 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Asociaciones de Ganaderos de 
Bovino y Caprino Lechero de las razas Frisona y Murciano- 
Granadina inscritas en los Libro Genealógicos correspondientes 
que realizan el control lechero oficial en la Comunidad Valen
ciana. Las asociaciones que lo llevan acabo, están reconocidas 
oficialmente y cuentan con los medios y personal necesario para 
el desarrollo del control oficial lechero 

Podstawa prawna: Resoluciones de convocatoria para el ejer
cicio 2009. Orden de 10 de julio de 2008 de la Consellera de 
Agricultura Pesca y Alimentación, que modifica la Orden de 
5 de mayo de 2006 por la que se aprueban las bases regula
doras de las ayudas al control oficial lechero del rendimiento 
lechero para la evaluación genética de las hembras de las espe
cies bovina, ovina y caprina y se convocan las ayudas para 
2008 (XA 413/08) 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
60 000 EUR w 2009 r. 

Maksymalna intensywność pomocy: 70 % łącznych kosztów 
działania. 

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: 2009 г.
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Cel pomocy: Pomoc na pokrycie wydatków związanych 
z oficjalnymi kontrolami mleczności, tak by nie stanowiły one 
obciążenia finansowego dla gospodarstw. Kontrole mleczności 
mają kluczowe znaczenie dla opracowywania programów 
selekcji bydła mlecznego, a ich prowadzenie wymaga stwo
rzenia struktury organizacyjnej. W ten sposób, dzięki zastoso
waniu pewnych podstawowych kryteriów, kontrole wydajności 
zwierząt reprodukcyjnych wpisanych do ksiąg hodowlanych 
pozwalają uzyskać wyniki służące ocenie genetycznej rasy. 
Ocenę taką można następnie zastosować w ramach programów 
selekcji w celu poprawy jakości zwierząt. Kontrole takie dostar
czają również danych, które można wykorzystać do planowania 
pomocy dla sektora. Pomoc spełnia warunki określone w art. 
16 ust. 1 lit. b) i art. 16 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 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 zmieniają
cego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz.U. L 358 z dnia 16 
grudnia 2006). Wydatki na badania przeprowadzone w celu 
określenia jakości genetycznej lub wydajności bydła kwalifikują 
się do uzyskania pomocy. 

Sektor(-y) gospodarki: Gospodarstwa hodowlane we Wspól
nocie Autonomicznej Walencji, w których utrzymywane jest 
bydło mleczne i kozy mleczne ras murciano-granadina 
i frisona wpisane do oficjalnych ksiąg hodowlanych rasy. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

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/ 
ayudascontrollechero2009.pdf 

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/ 
razas%20autoctonas.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 210/09 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Navarra 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Ayudas para el fomento de la 
técnica del acolchado con plástico biodegradable en los cultivos 
agrícolas 

Podstawa prawna: Orden Foral de la Consejera de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente, por la que se establecen las normas 
que regirán la concesión de ayudas para el fomento de la técnica 
del acolchado con plástico biodegradable en los cultivos agrí
colas 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
350 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: Pomoc w wysokości do 
60 % kwalifikowalnych inwestycji 

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: 

Podstawowym celem pomocy jest popularyzacja techniki ściół
kowania tworzywem sztucznym ulegającym biodegradacji 
i przeprowadzenie inwestycji w taką technikę na wszystkich 
uprawach rolnych przez małych i średnich producentów 
rolnych w celu poprawy stanu i ochrony środowiska. 

Artykuł 4 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1857/2006: 
Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych. Koszty kwali
fikowalne: 60 % kwalifikowalnych inwestycji, jeżeli inwestycje te 
doprowadzą do dodatkowych koniecznych kosztów kwalifiko
walnych wynikających z poprawy stanu i ochrony środowiska. 

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

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/ 
AyudasEstado/pdfs/STNO09040%20OF%20Disposición 
%20Normativa.pdf 

Inne informacje: 

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

Tel. +34 848422933 
E-mail: izabalzv@cfnavarra.es
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Nr pomocy: XA 213/09 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: Provincia Autonoma di Trento 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Aiuti destinati ad indennizzare 
i danni subiti dalle coltivazioni di patata di aziende agricole 
della Valle di Gresta, in seguito ad avverse condizioni atmosfe
riche. Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi per le 
grandinate dell'annata 2008 

Podstawa prawna: Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, 
articolo 52; deliberazione della Giunta provinciale n. 1770 del 
17 luglio 2009 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
200 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 80 % 

Data realizacji: Od dnia 1 września 2009 r. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Do dnia 1 września 2010 r. 

Cel pomocy: Pomoc na rzecz strat spowodowanych nieko
rzystnymi zjawiskami klimatycznymi (art. 11 rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006). 

Sektor(-y) gospodarki: Uprawa warzyw, melonów, roślin 
korzeniowych i bulwiastych (A10103); w szczególności: szkody 
dotyczące upraw ziemniaków. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Provincia Autonoma di Trento 
Servizio Aziende agricole e territorio rurale 
Via G.B. Trener 3 
38100 Trento TN 
ITALIA 

Adres internetowy: 

http://www.trentinoagricoltura.it 

Inne informacje: 

— teksty ustaw prowincji dostępne są pod adresem: http:// 
www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale 
/clex_ricerca_per_campi.it.asp 

— decyzje Zgromadzenia Prowincji („Giunta Provinciale”) 
dostępne są pod następującym adresem: http://www. 
delibere.provincia.tn.it/
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