
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 264/07) 

Nr pomocy: XA 258/08 

Państwo członkowskie: Finlandia 

Region: Cała Finlandia z wyjątkiem regionu Wysp Alandzkich 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Maatalouden investointitukijär
jestelmä. 

Podstawa prawna: 

Maatalouden investointituet: 

Laki maatalouden rakennetuista (1476/2007) 

Tuki elinkeinosuunnitelman laatimiseen (maatalouden investoin
tituen saamisen edellytyksenä on pääsääntöisesti elinkeinosuun
nitelman laatiminen): 

Maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annettu laki 
(1443/2006) 

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

Wysokość pomocy na inwestycje w rolnictwie przyznawanej 
rocznie w formie dotacji wynosi w przybliżeniu 
18 000 000 EUR. 

Wysokość pomocy na inwestycje w rolnictwie przyznawanej 
rocznie w formie dopłat do odsetek wynosi w przybliżeniu 
105 000 000 EUR, z czego na faktyczną pomoc przypada 
w przybliżeniu 3 000 000 EUR. 

Wysokość przyznawanej rocznie pomocy na przygotowanie 
biznesplanu wynosi w przybliżeniu 2 000 000 EUR. 

Całkowity budżet programu pomocy wynosi około 
138 000 000 EUR. 

Maksymalna intensywność pomocy: 

1) Pomoc na inwestycje w rolnictwie może zostać przyznana 
w formie dotacji, w formie dopłat do odsetek lub w obu 
tych formach jednocześnie. 

Maksymalna intensywność pomocy na inwestycje 
w rolnictwie wynosi: 

a) 60 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku młodych 
rolników; możliwe jest przyznanie dodatkowej pomocy 
w wysokości 100 % na pokrycie dodatkowych kosztów 
wynikających z zastosowania tradycyjnych materiałów 
niezbędnych do zachowania historycznego charakteru 
budynków; 

b) 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozosta 
łych rolników; możliwe jest przyznanie dodatkowej 
pomocy w wysokości 100 % na pokrycie dodatkowych 
kosztów wynikających z zastosowania tradycyjnych mate
riałów niezbędnych do zachowania historycznego charak
teru budynków; 

c) 75 % kosztów kwalifikowalnych, jeżeli inwestycja pociąga 
za sobą dodatkowe koszty związane z ochroną i poprawą 
stanu środowiska, poprawą warunków higieny 
w przedsiębiorstwach zajmujących się hodowlą zwierząt 
lub poprawą dobrostanu zwierząt gospodarskich; pomoc 
w podwyższonej wysokości może zostać przyznana tylko 
na inwestycje, których celem jest przekroczenie obowią
zujących wspólnotowych wymagań minimalnych, lub 
inwestycje realizowane celem zastosowania się do 
niedawno wprowadzonych wymagań minimalnych, 
musi być ograniczona wyłącznie do niezbędnych, kwali
fikowalnych kosztów dodatkowych i nie może zostać 
przyznana na inwestycje, których celem jest zwiększenie 
zdolności produkcyjnych; 

d) 100 % kosztów rzeczywistych poniesionych w związku 
z inwestycjami infrastrukturalnymi lub innymi inwesty
cjami, mającymi na celu zachowanie nieprodukcyjnych 
obiektów dziedzictwa kulturalnego znajdujących się na 
terenie gospodarstw rolnych, takich jak obiekty archeolo
giczne lub historyczne; pomoc może zostać przyznana 
w wysokości nieprzekraczającej 75 % kosztów rzeczywis
tych poniesionych w związku z inwestycjami infrastruk
turalnymi lub innymi inwestycjami, mającymi na celu 
zachowanie znajdujących się na terenie gospodarstw 
rolnych obiektów dziedzictwa kulturalnego związanych 
ze środkami produkcji, na przykład budynków gospodar
czych, pod warunkiem że inwestycja nie powoduje 
zwiększenia zdolności produkcyjnych;
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e) 10 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji związanych 
z zakupem gruntów. 

Maksymalna kwota pomocy przyznanej jednemu przedsię
biorstwu nie może przekroczyć 400 000 EUR w każdym 
okresie trzech lat podatkowych lub 500 000 EUR, jeżeli 
przedsiębiorstwo znajduje się na obszarze o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania lub obszarze, o którym mowa 
w art. 36 lit. a) ppkt (i), (ii) lub (iii) rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005, wyznaczonym przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 50 i 94 wspomnianego rozporządzenia. 

2) Pomoc na przygotowanie biznesplanu przyznawana jest 
w formie dotacji. Maksymalna intensywność pomocy wynosi 
100 %. Pomoc przeznaczona jest na pokrycie należności za 
usługi doradcze, przyznawana jest w formie rzeczowej za 
pośrednictwem usług dotowanych i nie obejmuje bezpośred
nich wypłat pieniężnych dla producentów. Jest to pomoc 
techniczna, o której mowa w art. 15 ust. 2 lit. c) rozporzą
dzenia. 

Pomoc w ramach programu można przyznawać do dnia 
31 grudnia 2013 r. Pomoc w formie dotacji wypłacana 
będzie najpóźniej do roku 2017, a pomoc w formie dopłat 
do odsetek – najpóźniej do roku 2035. 

Data realizacji: Pomoc w ramach programu może być przy
znawana począwszy od dnia 11 sierpnia 2008 r. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Decyzje o przyznaniu pomocy w ramach 
programu podejmować można do dnia 31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: 

Podstawowym celem programu jest pomoc dla gospodarstw 
rolnych zgodnie z art. 1. Celem jest poprawa warunków funk
cjonowania rolnictwa i zwiększenie jego konkurencyjności 
poprzez wspieranie wydajności i jakości produkcji rolnej przy 
poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. 

Program pomocy jest zgodny z warunkami określonymi w art. 
4, 5 i 15 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 i z okre 
śloną w tych artykułach wysokością kosztów kwalifikowalnych. 

Sektor(-y) gospodarki: 

Program pomocy na inwestycje dotyczy inwestycji 
w podstawową produkcję rolną. 

Wsparcie obejmuje także usługi doradcze związane 
z przygotowaniem biznesplanu. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Pomoc na inwestycje w rolnictwie w ramach programu przy
znawana jest przez piętnaście regionalnych ośrodków zatrud
nienia i rozwoju zawodowego (fin. TE-keskus) na podlegającym 
każdemu z nich obszarze. 

Lapin TE-keskus 
Ruokasenkatu 2 
FI-96200 Rovaniemi 
SUOMI/FINLAND 

Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus 
Viestikatu 1 
FI-90100 Oulu 
SUOMI/FINLAND 

Kainuun TE-keskus 
Kalliokatu 4 
FI-87100 Kajaani 
SUOMI/FINLAND 

Pohjanmaan TE-keskus 
Hovioikeudenpuistikko 19 A 
FI-65101 Vaasa 
SUOMI/FINLAND 

Etelä-Pohjanmaan TE-keskus 
Huhtalantie 2 
FI-60220 Seinäjoki 
SUOMI/FINLAND 

Keski-Suomen TE-keskus 
Cygnaeuksenkatu 1 
FI-40101 Jyväskylä 
SUOMI/FINLAND 

Pohjois-Savon TE-keskus 
Käsityökatu 41 
FI-70100 Kuopio 
SUOMI/FINLAND 

Pohjois-Karjalan TE-keskus 
Kauppakatu 40 B 
FI-80100 Joensuu 
SUOMI/FINLAND 

Etelä-Savon TE-keskus 
Mikonkatu 3 ja 5 
FI-50100 Mikkeli 
SUOMI/FINLAND

PL C 264/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.11.2009



Hämeen TE-keskus 
Rauhankatu 10 
FI-15110 Lahti 
SUOMI/FINLAND 

Pirkanmaan TE-keskus 
Kauppakatu 4 
FI-33100 Tampere 
SUOMI/FINLAND 

Satakunnan TE-keskus 
PL 266 
FI-28100 Pori 
SUOMI/FINLAND 

Varsinais-Suomen TE-keskus 
Ratapihankatu 36 
FI-20100 Turku 
SUOMI/FINLAND 

Kaakkois-Suomen TE-keskus 
Salpausselänkatu 22 
PL 1041 
FI-45100 Kouvola 
SUOMI/FINLAND 

Uudenmaan TE-keskus 
Maistraatinportti 2 
FI-00240 Helsinki 
SUOMI/FINLAND 

Adres internetowy: 

Zasady i warunki programu pomocy znajdują się na następują
cych stronach internetowych: 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20071476 oraz http:// 
www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080299 

Inne informacje: Program pomocy ma zastosowanie do 
pomocy na inwestycje w rolnictwie, która nie kwalifikuje się 
do programu rozwoju obszarów wiejskich Finlandii kontynen
talnej na lata 2007–2013 ani do krajowego programu pomocy 
dla Finlandii Południowej (w związku z art. 141). Decyzje doty
czące tych dwóch programów zostały już przyjęte przez 
Komisję (C(2007) 3779 oraz C(2008) 696).
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