
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa 
przyznanej zgodnie z rozporządzeniem 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 zmieniającym 

rozporządzenie (WE) nr 70/2001 

(2009/C 320/04) 

Nr pomocy: XA 215/09 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: Département de la Seine-Maritime 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Aides aux diagnostics d’installa
tion des exploitations ne bénéficiant pas d’une Dotation Jeune 
Agriculteur (Seine-Maritime) 

Podstawa prawna: Articles L1511-2, L3231-2 et 3232-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales; délibération du 
Conseil général du 31 mars 2009 relative à la politique agricole 
départementale de la période 2009-2012. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
20 000 EUR rocznie 

Maksymalna intensywność pomocy: 50 % 

Data realizacji: od dnia potwierdzenia odbioru przez Komisję 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Okres 2009–2012 

Cel pomocy: 

Środek ma na celu umożliwienie osobom zamierzającym podjąć 
działalność rolniczą a niespełniającym warunków przyznania 
dotacji dla młodych rolników (fr. Dotation Jeune Agriculteur) 
przeprowadzenia wstępnej analizy techniczno-ekonomicznej 
ich projektu dotyczącego rozpoczęcia działalności. Wstępna 
analiza ma umożliwić weryfikację opłacalności projektu oraz 
usprawnienie dostępu do kredytu, zapewniając rolnikowi wiary
godne opracowanie, które może przedstawić bankom w toku 
negocjacji ewentualnych umów kredytowych. Środek ten ma 
umożliwić ograniczenie podejmowania działalności rolniczej 
w warunkach nieopłacalności, a tym samym zwalczanie 
zjawiska ubóstwa dotyczącego gospodarstw rolnych 

Pomoc będzie przyznawana zgodnie z przepisami art. 15 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 

Sektor(-y) gospodarki: Cały sektor rolnictwa 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Monsieur le Président du Département de Seine-Maritime 
Quai Jean Moulin 
76101 Rouen Cedex 1 
FRANCE 

Adres internetowy: 

http://www.seinemaritime.net/guidedesaides/medias/File/ 
aide-aux-diagnostics-d-installation-des-exploitants-ne- 
beneficiant-pas-de-la-dotation-jeune-agriculteur-t2.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 216/09 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: Département de la Seine-Maritime 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Aides aux études technico- 
économiques et juridiques préalables à une diversification 
(Seine-Maritime) 

Podstawa prawna: Articles L1511-2, L3231-2 et 3232-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales; délibération du 
Conseil général du 31 mars 2009 relative à la politique agricole 
départementale de la période 2009-2012. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
75 000 EUR rocznie 

Maksymalna intensywność pomocy: 50 % 

Data realizacji: od dnia potwierdzenia odbioru przez Komisję 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Okres 2009–2012 

Cel pomocy: 

Środek ma na celu umożliwienie oceny wykonalności projektu 
każdemu rolnikowi zainteresowanemu realizacją projektu służą
cego zróżnicowaniu produkcji
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Oferowane analizy ograniczono do projektów służących zróż
nicowaniu mieszczących się w dziedzinie produkcji podsta
wowej produktów rolnych lub też wprowadzaniu do obrotu 
produktów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego przezna
czonych do pierwszej sprzedaży na terenie gospodarstwa 

Analiza taka ma również służyć ułatwieniu dostępu do kredytu, 
zapewniając rolnikom dokładne i wiarygodne podstawy do 
negocjowania ewentualnych umów kredytowych z bankami 

Pomoc będzie przyznawana zgodnie z przepisami art. 15 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 

Sektor(-y) gospodarki: Cały sektor rolnictwa 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Monsieur le Président du Département de Seine-Maritime 
Quai Jean Moulin 
76101 Rouen Cedex 1 
FRANCE 

Adres internetowy: 

http://www.seinemaritime.net/guidedesaides/medias/File/ 
etude-technico-economique-et-juridique-de-diversification-t2.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 219/09 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: Département de la Seine-Maritime 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Aides à la certification annuelle 
«Agriculture Biologique» (Seine-Maritime) 

Podstawa prawna: Articles L1511-2, L3231-2 et 3232-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales; délibération du 
Conseil général du 31 mars 2009 relative à la politique agricole 
départementale pour la période 2009-2012. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotow: 
10 000 EUR rocznie 

Maksymalna intensywność pomocy: 50 % kosztów wykona
nych świadczeń w granicach limitu pomocy ustalonego na 
poziomie 200 EUR na usługę 

Data realizacji: od dnia potwierdzenia odbioru przez Komisję 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Okres 2009–2012 

Cel pomocy: 

Departament Seine-Maritime charakteryzuje stosunkowo 
niewielka liczba gospodarstw rolnych, które uzyskały certyfikaty 
AB (z fr. agriculture biologique) poświadczające, że uprawiają 
rolnictwo ekologiczne. Celem pomocy jest udzielenie zachęty 
dla tego rodzaju produkcji przy pomocy środków pokrywają
cych koszty uzyskania certyfikatów gospodarstwom, które 
zdecydują się o nie ubiegać 

Niezależnie od ewentualnych innych form pomocy państwa, 
instytucji publicznych lub lokalnych społeczności, ale przy 
ścisłym przestrzeganiu limitu pomocy określonego w art. 14 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 w przypadku skumulo
wanej pomocy, środek ten ma sprzyjać rozwojowi rolnictwa 
ekologicznego w całym departamencie 

Pomoc będzie przyznawana zgodnie z przepisami art. 14 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 

Sektor(-y) gospodarki: Cały sektor rolnictwa 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Monsieur le Président du Département de Seine-Maritime 
Quai Jean Moulin 
76101 Rouen Cedex 1 
FRANCE 

Adres internetowy: 

http://www.seinemaritime.net/guidedesaides/medias/File/ 
aide-a-la-certification-annuelle-agriculture-biologique- 
+-formulaire-t2.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 224/09 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: Toscana 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Attività di divulgazione in 
merito alla assicurabilità delle produzioni agricole 
e zootecniche da eventi atmosferici, epizoozie e danni da 
animali predatori 

Podstawa prawna: L.R. 24 gennaio 2006, n. 1 «Disciplina degli 
interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale» 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
0,100 mln EUR w roku 2009 

Maksymalna intensywność pomocy: 80 % 

Data realizacji: Począwszy od dnia publikacji numeru ewiden
cyjnego wniosku o wyłączenie na stronie internetowej Dyrekcji 
Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Komisji Europejskiej 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2009 r. 

Cel pomocy: 

Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006), w szczególności: 

a) zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym 
w odniesieniu do kształcenia i szkolenia rolników (koszty 
organizacji programu szkolenia: ust. 2 lit. a) ppkt (i));
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b) usługi doradcze świadczone przez strony trzecie (nie stano
wiące działalności ciągłej: ust. 2 lit. c)); 

c) organizacja i uczestnictwo w forach (koszty publikacji 
i wynajmu pomieszczeń wystawowych: ust. 2 lit. d) ppkt. 
(iii) oraz (iv)). 

Sektor(-y) gospodarki: 

Kod NACE 

A10601 – Działalność usługowa wspomagająca produkcję 
roślinną 

A10602 – Działalność usługowa wspomagająca chów 
i hodowlę zwierząt 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Regione Toscana 
Palazzo Strozzi Sacrati 
Piazza del Duomo 10 
50122 Firenze FI 
ITALIA 

Adres internetowy: 

http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/ 
Contenuti/sezioni/agricoltura/aziende_agricole/rubriche/ 
opportunita_scadenze/visualizza_asset.html_1224200525.html 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 229/09 

Państwo członkowskie: Rzeczpospolita Polska 

Region: Obszar całego kraju 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Program pomocy dla rodzin 
rolniczych, w których gospodarstw rolnych i działach specjal
nych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez 
powódź w 2009 r. 

Podstawa prawna: Uchwała Nr 137/2009 Rady Ministrów 
z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie ustanowienia programu 
pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstw rolnych 
i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowo
dowane przez powódź w 2009 r. 

oraz 

art. 11 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 przed
siębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem 
produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
70/2001 (Dz.U. L 358 z 16.12.2006, s. 3). 

planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Planowana wysokość pomocy dla gospodarstw rolnych ze 
środków budżetu państwa może wynieść łącznie we wszystkich 
formach 190 mln PLN 

Maksymalna intensywność pomocy: 

1) uprawach rolnych, tj. roślinach uprawianych na gruntach 
rolnych w celach użytkowych: 

a) 80 % kwoty obniżenia dochodu obliczonego przez woje
wodę zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
1857/2006; lub 

b) 90 % kwoty obniżenia dochodu obliczonego przez woje
wodę zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
1857/2006 dla gospodarstw położonych na obszarach 
górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania (ONW), określonych w przepisach 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, lub na obszarach NATURA 2000 
oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy 
Wodnej; 

2) budynkach inwentarskich, budynkach magazynowo-składo
wych, szklarniach i innych budynkach i budowlach służą
cych do produkcji rolniczej, ciągnikach, maszynach 
i urządzeniach rolniczych oraz zwierzętach gospodarskich: 

a) 80 % intensywności pomocy brutto, o której mowa 
w art. 11 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, 
obliczonej według ponoszonych nakładów rzeczowych; 

b) 90 % intensywności pomocy brutto, o której mowa 
w art. 11 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, 
obliczonej według ponoszonych nakładów rzeczowych, 
na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodaro
wania (ONW), określonych w przepisach o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego 
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiej
skich, lub na obszarach NATURA 2000 oraz związanych 
z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Data realizacji: Pomoc może być udzielana od daty publikacji 
numeru identyfikacyjnego programu pomocy na stronie inter
netowej Komisji Europejskiej 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Do 31 sierpnia 2010 r. 

Cel pomocy: Uruchomienie pomocy dla rodzin rolniczych, 
która umożliwi pokonanie przejściowych trudności finanso
wych spowodowanych szkodami w uprawach rolnych lub 
budynkach inwentarskich, budynkach magazynowo-składo
wych, szklarniach i innych budynkach i budowlach służących 
do produkcji rolniczej, ciągnikach, maszynach i urządzeniach 
rolniczych oraz zwierzętach gospodarskich przez powódź 
zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. 

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

1) Forma pomocy: 

dopłaty do oprocentowania kredytów klęskowych 

instytucja: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa 

adres: 

Al. Jana Pawła II 70 
00-175 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

2) Forma pomocy: 

ulgi i zwolnienia w opłacaniu bieżących składek na ubezpie
czenie społeczne oraz regulowanie zaległości z tego tytułu 
w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania 
ich na dogodne raty; umarzanie w całości lub w części bieżą
cych składek
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instytucja: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

adres: 

Al. Niepodległości 190 
00-608 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

3) Forma pomocy: 

odraczanie, rozkładanie na raty płatności z tytułu umów 
sprzedaży i dzierżawy nieruchomości ZWRSP, bez stoso
wania opłat i odsetek za okres odroczenia i ulg 
w opłatach czynszu, a także umarzanie raty płatności 
czynszu z tytułu umów dzierżawy; 

instytucja: Agencja Nieruchomości Rolnych 

adres: 

ul. Dolańskiego 2 
00-215 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

4) Forma pomocy: 

ulgi w podatku rolnym 

instytucja: wójt, burmistrz, prezydent miasta 

adres: właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów 

5) Forma pomocy: 

pomoc socjalna w formie jednorazowego zasiłku celowego 

instytucja: ośrodki pomocy społecznej 

adres: właściwe ze względu na miejsce zamieszkania rolnika 

Adres internetowy: 

http://www.minrol.gov.pl zakładka „Pomoc dla rodzin rolni
czych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych 
produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź 
w 2009r.” 

Inne informacje: —
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