
INFORMACJE 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 

(2010/C 2/06) 

Nr pomocy: XA 194/09 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: Provincia Autonoma di Trento 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Agevolazioni per razionalizzare 
l'impiego di beni e attrezzature funzionali alla produzione agri
cola. 

Podstawa prawna: 

a) L.P. 4 del 28 marzo 2003 «Sostegno dell’economia agricola, 
disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione 
di prodotti geneticamente non modificati» articolo 30. 

b) Delibera Giunta provinciale n. 2409 di data 9 ottobre 2009. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
1 000 000 EUR 

Data realizacji: Maksymalna intensywność pomocy wynosi 
40 % zakwalifikowanych wydatków. 

Data realizacji: Program będzie realizowany począwszy od 
dnia publikacji numeru rejestracyjnego wniosku o wyłączenie 
na stronie internetowej Komisji – Dyrekcji Generalnej ds. 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Od dnia, o którym mowa powyżej, do 2013 r. 

Cel pomocy: 

1. Dofinansowanie wydatków oraz racjonalizacja użytkowania 
środków i sprzętu wykorzystywanego przy produkcji rolnej. 

Koszty uznawane za kwalifikowane: 

a) działania mające na celu racjonalizację kosztów produkcji 
związków gospodarstw rolnych, polegającą na wspólnych 
inwestycjach służących zwiększeniu stopnia zmechanizo
wania i podniesieniu jego jakości; 

b) działania polegające na stosowaniu i rozwoju odpowied
nich technologii ochrony roślin powszechnie wykorzysty
wanych przy zarządzaniu uprawami w gospodarstwach 
rolnych; 

c) działania związane z racjonalizacją i konsolidacją działal
ności rolniczej polegające na podnoszeniu jakości istnie
jących obiektów i urządzeń oraz na budowie nowych 
budynków. 

2. Podstawę prawną programu stanowi art. 4 rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006 (rozporządzenie wyłączające) na mocy 
Tytułu IV. A „Pomoc na inwestycje w gospodarstwach 
rolnych” (pkt 38). 

Sektor(-y) gospodarki: Sektor rolnictwa 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Provincia Autonoma di Trento 
Dipartimento Agricoltura e Alimentazione 
Servizio Vigilanza e promozione delle attività agricole 
Via G.B. Trener 3 
38121 Trento TN 
ITALIA 

Adres internetowy: 

Legge 28 marzo 2003, n. 4 (articolo 30) 

http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_ 
provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app= 
clex&at_id=9870&type=testo&blank=N 

delibera Giunta provinciale 1576 dd. 25 giugno 2009 

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item= 
28&Type=HTML 

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/viewAllegatoDeli. 
asp?Item=28 

Inne informacje: Zaproszenie do składania wniosków zatwier
dzone na mocy decyzji nr 1576 i dotyczące poprzedniego zgło
szenia (nr 3047 XA 194/09) zostało uchylone na mocy decyzji 
nr 2143 z dnia 28 sierpnia 2009 r.
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