
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 320/05) 

Nr pomocy: XA 206/09 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Región de Murcia 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Ayudas a las Organizaciones 
Interprofesionales Agroalimentarias en la Región de Murcia 

Podstawa prawna: Proyecto de Orden de la Consejería de 
Agricultura y Agua, que establece las bases reguladoras de 
concesión de ayudas a las Organizaciones Interprofesionales 
Agroalimentarias en la Región de Murcia 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
0,240 mln EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 0,70 

Data realizacji: Od dnia 1 stycznia 2010 r. 

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

Cel pomocy: Pomoc techniczna (art. 15 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006) 

Sektor (-y) gospodarki: 

kod NACE 

A1 – Uprawa rolna i hodowla zwierząt, łowiectwo i pokrewna 
działalność usługowa 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Gines Vivancos Mateo 
Dirección General de Industrias y Asociacionismo Agrario 
Consejería de Agricultura y Agua 
Plaza de Juan XXIII, s/n 
30008 Murcia 
ESPAÑA 

Adres internetowy: 

http://www.carm.es/neweb2/servlet/integra.servlets. 
ControlPublico?IDCONTENIDO=12950&IDTIPO= 
100&RASTRO=c428$m 

Inne informacje: Beneficjentami niniejszej pomocy są Między
branżowe Organizacje Rolno-spożywcze (hiszp. Organizaciones 

Interprofesionales Agroalimentarias), ustanowione i uznane zgodnie 
z prawem na mocy ustawy nr 38/1994, mające znaczący udział 
w sektorze rolnym Murcji, należące do małych i średnich przed
siębiorstw zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji 
nr 2003/361/WE i których działania skierowane są na świad
czenie pomocy technicznej na rzecz producentów podstawo
wych (rolników) 

Nr pomocy: XA 235/09 

Państwo członkowskie: Republika Czeska 

Region: — 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Finanční podpora pojištění 

Podstawa prawna: § 2da zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění pozdější předpisů, zásady pro poskyto
vání finanční podpory pojištění PGRLF, a.s. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
500 000 000 CZK 

Maksymalna intensywność pomocy: 

Do 50 % kosztów ubezpieczenia zwierząt gospodarskich od 
chorób zakaźnych i innych chorób epizootycznych, oraz 

do 50 % kosztów ubezpieczenia upraw od szkód spowodowa
nych zjawiskami klimatycznymi 

Data realizacji: Od dnia opublikowania zestawienia informacji 
o programie pomocy na stronach internetowych Komisji. 

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

Cel pomocy: Celem pomocy jest zapewnienie bardziej przy
stępnych ubezpieczeń większej liczbie rolników w celu zagwa
rantowania lepszej ochrony ich działalności gospodarczej przed 
nieprzewidywalnymi szkodami. Pomoc przyznaje się na mocy 
art. 12 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 

Sektor (-y) gospodarki: Małe i średnie przedsiębiorstwa dzia 
łające w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych 
wymienionych w załączniku I do Traktatu WE
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Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s. 
Za Poříčskou branou 252/6 
Karlín 
186 00 Praha 8 
ČESKÁ REPUBLIKA 

Adres internetowy: 

Program zostanie opublikowany na stronie: http://www.pgrlf.cz/ 
pojisteni/zvysenapodpora.php 

Inne informacje: Przedmiotowa pomoc nie stanowi prze
szkody w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego usług ubezpie
czeniowych. Pomocy nie ogranicza się do ubezpieczeń ofero
wanych przez jedno określone towarzystwo ubezpieczeniowe 
ani grupę towarzystw ubezpieczeniowych. Towarzystwa ubez
pieczeniowe, z którymi zawiera się umowę, nie muszą mieć 
siedziby na terytorium Republiki Czeskiej 

Praga dnia 10 września 2009 r. 

Ing. Martin KARBAN 
ředitel a předseda představenstva PGRLF, a. s. 

Nr pomocy: XA: 237/09 

Państwo członkowskie: Republika Litewska 

Region: — 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Paramos teikimas už šalutinių 
gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, pašalinimą ir 
sunaikinimą (schemos Nr. XA 194/07 pakeitimas) 

Podstawa prawna: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
2007 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. 3D-162 „Dėl paramos 
teikimo už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti 
žmonėms, pašalinimą ir sunaikinimą taisyklių patvirtinimo ir 
žemės ūkio ministro 2006 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 3D- 
217 bei žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 
3D-385 pripažinimo netekusiais galios pakeitimo projektas.“ 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przynanej podmiotowi: 
6 235 000 LTL, zgodnie z oficjalnym kursem wymiany euro 
(1 807 233 EUR) 

Maksymalna intensywność pomocy: 

1. do 100 % kosztów usunięcia i zniszczenia padłych zwierząt, 
w przypadku gdy istnieje obowiązek poddania ich testom 
na obecność TSE; 

2. do 100 % kosztów usunięcia i do 75 % kosztów zniszczenia 
padłych zwierząt, w przypadku: 

— koni, bydła do 24 miesiąca życia, owiec i kóz do 18 
miesiąca życia, 

— świń, gdy ich posiadacz ma nie więcej niż 1 000 świń, 

— padłego drobiu; 

3. do 50 % kosztów usunięcia i do 75 % kosztów zniszczenia 
padłych zwierząt, w przypadku: 

— świń, gdy dany posiadacz ma ich więcej niż 1 000. 

Data realizacji: Program wchodzi w życie po przesłaniu przez 
Komisję zawiadomienia o otrzymaniu programu, opatrzeniu 
programu numerem identyfikacyjnym oraz opublikowaniu 
przez nią zestawienia informacji na stronach internetowych 

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

Cel pomocy: 

Pomoc dla MŚP 

Udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom i rolnikom z sektora 
hodowli i chowu zwierząt gospodarskich w celu zagwaranto
wania bezpiecznego usuwania padłych zwierząt w ramach 
jednolitego programu monitorowania 

Stosuje się art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006. 

Sektor (-y) gospodarki: Produkcja podstawowa produktów 
rolnych 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 
Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6) 
LT-01103 Vilnius 
LIETUVA/LITHUANIA 

Adres internetowy: 

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=5634&p_ 
query=&p_tr2=&p_org=13&p_fix= 

Inne informacje: Wejście w życie niniejszego programu 
oznacza zamknięcie programu pomocy nr XA 194/07
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Nr pomocy: XA 239/09 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: Provincia Autonoma di Trento 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: «Programma di aiuti per la 
prevenzione, il controllo e l’eradicazione della malattia denomi
nata “Apple proliferation” (Scopazzi del melo). Indennizzo per le 
perdite di reddito dovute all’abbattimento e alla distruzione 
degli impianti infetti» 

Podstawa prawna: 

Artykuł 10 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 

Deliberazione della Giunta provinciale n. 2391 del 31 ottobre 
2007 

Deliberazione della Giunta provinciale n. 2392 del 31 ottobre 
2007 

Deliberazione della Giunta provinciale n. 684 del 18 marzo 
2008 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
3 000 000,00 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: Przyznawana pomoc nie 
może przekroczyć progu 70 % wydatków kwalifikowalnych 

Data realizacji: Pomoc przyznawana jest od dnia 
15 października 2009 r. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Pomoc może być przyznawana do dnia 
31 grudnia 2010 r. 

Cel pomocy: Rekompensata dla rolników za utratę dochodów 
wynikającą z obowiązkowego wycinania i usuwania zakażonych 
drzew (art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Zakres pomocy: W ramach programu mogą być wspierane 
działania do wysokości 70 % kosztów kwalifikowalnych 

Sektor (y) gospodarki: Kod NACE: A 01.24 (Uprawa drzew 
i krzewów owoców ziarnkowych i pestkowych) 

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.delibere.provincia.tn.it/ricerca_delibere.asp 
(wystarczy wpisać numer i rok poszukiwanej decyzji) 

Inne informacje: Przedłużenie poprzednio zatwierdzonego 
programu zostało zarejestrowane z nr XA 161/08
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