
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 263/04) 

Nr pomocy: XA 304/08 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: Sardegna 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Aiuti all’avviamento delle Orga
nizzazioni di Produttori (OP), delle loro unioni (OC) non ortof
rutta e dei Consorzi di tutela delle produzioni con marchio di 
origine. 

Podstawa prawna: 

Legge Regionale n. 3 del 5 marzo 2008, articolo 7 comma 15. 

Delibera della Giunta Regionale n. 39/37 del 15.7.2008. 

Delibera della Giunta Regionale n. 48/2 del 9.9.2008. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
2 060 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 

W ramach pomocy przewidziane jest finansowanie programów 
pięcioletnich o łącznej wartości maksymalnej wynoszącej 
400 000 EUR oraz o następującej intensywności: 

1. Rok: 100 % maksymalnie 100 000 EUR 

2. Rok: 80 % maksymalnie 80 000 EUR 

3. Rok: 60 % maksymalnie 80 000 EUR 

4. Rok: 40 % maksymalnie 70 000 EUR 

5. Rok: 20 % maksymalnie 70 000 EUR 

Data realizacji: Począwszy od dnia publikacji numeru rejestracji 
wniosku o wyłączenie na stronie internetowej Komisji Europej
skiej – Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 31 grudnia 2013 

Cel pomocy: 

Wsparcie dla MŚP poprzez finansowanie tworzenia grup produ
centów i ich związków (w celu koncentracji oferty i 
dostosowania produkcji do wymogów rynku), a także konsor
cjów ochrony produkcji ChNP/ChOG/DOC/DOCG, podmiotów 
odpowiedzialnych za nadzór nad stosowaniem nazw pocho
dzenia i znaków jakości. 

Podstawę pomocy stanowi art. 9 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006 (pomoc dla grup producentów). 

Koszty kwalifikowalne obejmują: 

— wynajem odpowiednich pomieszczeń (w przypadku nabycia 
pomieszczeń wydatki kwalifikowalne ograniczone są do 
kosztu wynajmu po cenach rynkowych), 

— pozyskanie sprzętu biurowego, w tym sprzętu komputero
wego i oprogramowania, 

— koszty personelu administracyjnego, 

— koszty ogólne oraz opłaty prawne i administracyjne. 

Sektor(-y) gospodarki: W przypadku grup producentów – 
wszystkie sektory z wyjątkiem sektora owoców i warzyw oraz 
sektora rybołówstwa (dla grup producentów w sektorze rybo 
łówstwa przewidziano inny program wyłączający), natomiast 
w przypadku konsorcjów ochrony – wszystkie sektory. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale 
Via Pessagno 4 
09100 Cagliari CA 
ITALIA 

Adres internetowy: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=75087&v=2&c= 
4426&t=1
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http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?v=9&c=27&c1=&n= 
10&s=1&mese=200809&giorno=9 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?v=9&c=27&c1=&n= 
10&s=1&mese=200807&giorno=15 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 311/08 

Państwo członkowskie: Republika Słowenii 

Region: Območje Občine Miren-Kostanjevica 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Dodeljevanju pomoči za ohran
janje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Miren-Kostanje
vica 

Podstawa prawna: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohran
janje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Miren-Kostanje
vica 

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

2008 r. – 22 000 EUR 

2009 r. – 23 100 EUR 

2010 r. – 24 300 EUR 

2011 r. – 25 500 EUR 

2012 r. – 31 800 EUR 

2013 r. – 33 400 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 

1) Inwestycje w gospodarstwa rolne zajmujące się produkcją 
podstawową: 

— do 50 % kwalifikowalnych kosztów na obszarach 
o niekorzystnych warunkach gospodarowania, 

— do 40 % kwalifikowalnych kosztów na pozostałych 
obszarach. 

Pomoc przeznaczona jest na inwestycje w modernizację gospo
darstw, zakup sprzętu do produkcji rolnej, inwestycje w stałe 
uprawy oraz zarządzanie pastwiskami. 

2) Współfinansowanie składek ubezpieczeniowych: 

— współfinansowanie gminy wyrównuje różnicę między 
kwotą współfinansowania składek ubezpieczeniowych 
z budżetu państwa a wysokością 50 % kwalifikowalnych 
kosztów składek ubezpieczeniowych z tytułu ubezpie
czenia zbiorów i plonów oraz ubezpieczenia zwierząt 
hodowlanych na wypadek choroby. 

3) Zalesianie użytków rolnych: 

— do 100 % kwalifikowalnych kosztów postępowań praw
nych i administracyjnych. 

4) Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym: 

— do 100 % kosztów kształcenia rolników i pracowników 
rolnych, usług doradczych świadczonych przez osoby 
trzecie oraz organizacji forów wymiany doświadczeń, 
konkursów, wystaw i targów, a także publikacji takich 
jak katalogi i strony internetowe. Pomoc należy przyznać 
w formie rzeczowej za pośrednictwem usług dotowanych 
i nie może ona obejmować bezpośrednich wypłat 
pieniężnych dla producentów. 

Data realizacji: Sierpień 2008 r. (pomoc nie może być przy
znawana przed publikacją zestawienia na stronie internetowej 
Komisji Europejskiej). 

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

Cel pomocy: Wsparcie MŚP 

Odesłania do artykułów rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 1857/2006 oraz koszty kwalifikowalne: 

Projekt „Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v občini Miren-Kostanjevica” obejmuje 
środki stanowiące pomoc państwa zgodnie z następującymi 
artykułami 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 zmieniającym rozpo
rządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz.U. L 358 z 16.12.2006, s. 3): 

— artykuł 4 rozporządzenia Komisji: Inwestycje 
w gospodarstwach rolnych, 

— artykuł 12 rozporządzenia Komisji: Pomoc z tytułu opłat 
składek ubezpieczeniowych, 

— artykuł 13 rozporządzenia Komisji: Pomoc przeznaczona na 
scalanie gruntów,
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— artykuł 15 rozporządzenia Komisji: Zapewnienie wsparcia 
technicznego w sektorze rolnym. 

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Občina Miren-Kostanjevica 
Miren 129 
SI-5291 Miren 
SLOVENIJA 

Adres internetowy: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2068&objava=3001 

Inne informacje: 

Środek dotyczący płatności składek z tytułu ubezpieczenia 
upraw i produktów obejmuje następujące niekorzystne warunki 
pogodowe, które mogą zostać zaklasyfikowane jako kataklizmy: 
wiosenne przymrozki, gradobicie, uderzenie pioruna, pożar 
spowodowany uderzeniem pioruna, huragany i powodzie. 

Zasady określone przez gminę spełniają wymogi rozporzą
dzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 dotyczące środków podej
mowanych przez gminy oraz są zgodne z przepisami ogólnymi 
(procedura przyznawania pomocy, kumulacja pomocy, przej- 
rzystość i monitorowanie pomocy). 

Župan 
Občine Miren-Kostanjevica 

Zlatko-Martin MARUŠIČ 

Nr pomocy: XA 312/08 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Galicia 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Ayudas a asociaciones 
e entidades sin animo de lucro de criadores de la raza de 
Caballo de Pura Raza Gallega 

Podstawa prawna: Ayudas para asistencia técnica y para 
promover prácticas imnovadoras en el ámbito de la cría de 
los animales basadas en programas de reproducción de caballos 
de Pura Raza Gallega, entre ejemplares de diferentes criadores se 
convocan para el año 2008. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
215 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 

100 % inwestycji kwalifikowalnych przeznaczonych na pomoc 
w zakresie wsparcia technicznego, 

40 % inwestycji kwalifikowalnych na wprowadzenie praktyk 
reprodukcji zwierząt znajdujących się w posiadaniu różnych 
hodowców. 

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 2008 r. 

Cel pomocy: 

Pomoc przeznaczona jest na następujące działania: 

1) Pomoc przeznaczona na wsparcie techniczne, o którym 
mowa w art. 15 ust. 2 lit. a) i d) rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 

2) Pomoc, o której mowa w art. 16 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r., 
przeznaczona na wspieranie nowatorskich praktyk 
w zakresie hodowli zwierząt, opartych na programach repro
dukcji koni czystej rasy galicyjskiej („Pura Raza Gallega”) 
znajdujących się w posiadaniu różnych hodowców. 

Sektor(-y) gospodarki: Produkcja hodowlana. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Rural 

Dirección Xeral de Produción, Industrias e Calidade Agroalimen
taria
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Adres internetowy: 

http://mediorural.xunta.es/ 

http://mediorural.xunta.es/externos/fomento_cprg_2008.pdf 

Inne informacje: 

adres poczty elektronicznej do celów komunikacji: 

dxpica.mrural@xunta.es 

gerardo.rivero.cuesta@xunta.es 

Santiago de Compostela, dnia 4 sierpnia 2008 r. 

Nr pomocy: XA 313/08 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Navarra 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Ayudas a las Agrupaciones de 
Defensa Sanitaria por la realización de programas sanitarios de 
prevención, lucha y erradicación de enfermedades en vacuno, 
ovino, caballar y conejos, en al año 2008 

Podstawa prawna: Orden Foral de la Consejera de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente, por la que se aprueban la convoca
toria y las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria por la realización de 
programas sanitarios de prevención, lucha y erradicación de 
enfermedades en vacuno, ovino, caballar y conejos, en el año 
2008. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
150 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: Pomoc do wysokości 
50 % kosztów poniesionych przez grupy ochrony sanitarnej 
wynikających z zamówienia usług weterynaryjnych do celów 
zapobiegania chorobom zwierząt, walki z tymi chorobami 
oraz zwalczania ich. 

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 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. 

Cel pomocy: Podstawowym celem jest przyznanie produ
centom pomocy rzeczowej poprzez dofinansowywane usługi 
przeznaczone na pokrycie kosztów zapobiegania chorobom 
zwierząt i zwalczania tych chorób. Artykuł 10 ust. 1 rozporzą
dzenia (WE) nr 1857/2006: Pomoc związana z chorobami 
zwierząt. 

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

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/STNO08072%20OF.pdf 

Inne informacje: 

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

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

Pampeluna, dnia 24 lipca 2008 r. 

Nr pomocy: XA 314/08 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Navarra 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Ayudas a la organización de 
certámenes ganaderos en la Comunidad Foral de Navarra en 
el año 2008 

Podstawa prawna: Orden Foral de la Consejera de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden Foral 
18/2004, de 9 de febrero, que regula los certámenes ganaderos, 
se establecen las ayudas a la organización de certámenes gana
deros en la Comunidad Foral de Navarra, y se aprueba la convo
catoria para el año 2008.
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Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
60 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: Pomoc w wysokości do 
100 % kosztów. 

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 2008 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: Podstawowym celem jest udzielenie pomocy 
w organizacji konkursów hodowlanych, które umożliwią popu
laryzację selekcji hodowlanej, będą stanowić zachętę ze strony 
hodowców i w wyniku osiągnięć uzyskanych w ramach procesu 
selekcji i produkcji zwierząt, a także pozwolą na rozpowszech
nienie wiedzy o grupach hodowców poszczególnych ras i ich 
promocję. Artykuł 15 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006: Wsparcie techniczne w sektorze rolnym. 

Sektor(-y) gospodarki: Sektor produkcji zwierzęcej. 

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/STNO08050%20OF.pdf 

Inne informacje: 

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

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

Pampeluna, dnia 24 lipca 2008 r.
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