
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 90/07) 

Nr pomocy: XA 261/09 

Państwo członkowskie: Bułgaria 

Region: — 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Помощ за насърчаване произв 
одството и използването на висококачествени семена 

Podstawa prawna: 

1. Чл. 12, ал. 1, т. 2 и т. 5 и ал. 2, т. 1, буква „а“ от Закона за 
подпомагане на земеделските производители; 

2. Artykuł 14 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Maksymalny budżet pomocy na okres realizacji wynosi 
5 771 519 BGN. 

Maksymalny budżet roczny dla tego programu wynosi 

2010 r. – 1 352 345 BGN 

2011 r. – 1 412 785 BGN 

2012 r. – 1 472 047 BGN 

2013 r. – 1 534 342 BGN 

Maksymalna intensywność pomocy: 

Zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006 – 100 % kosztów kwalifikowalnych na następu
jące usługi: 

— inspekcja polowa upraw nasiennych, 

— wydawanie etykiet, 

— pobieranie prób z partii materiału siewnego, 

— analizy laboratoryjne prób materiału siewnego z podziałem 
na grupy upraw, 

— kontrola a posteriori partii materiału siewnego. 

Data realizacji: Dnia 1 stycznia 2010 r. 

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

Cel pomocy: Pomoc dla MŚP w zakresie promocji produkcji 
i wykorzystania wysokiej jakości materiału siewnego dla upraw 

zbożowych, roślin oleistych, roślin pastewnych, roślin przemy
słowych i ziemniaków. 

Sektor(-y) gospodarki: Produkcja roślinna i produkcja mate
riału siewnego dla upraw zbożowych, roślin oleistych, roślin 
pastewnych, roślin przemysłowych i ziemniaków. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Darzhawen fond „Zemedelie“ 
bul. Tsar Boris III 136 
1618 Sofia 
BULGARIA 

Adres internetowy: 

http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/shemi_durjavni_ 
pomoshti_reglament_1857_2006/ 

Inne informacje: 

Pomoc ma formę dotowanych usług świadczonych przez Izpla
nitelna agentsiya po sortoizpitwane, aprobatsiya i semekontrol 
(IASAS), poprzez którą Minister Rolnictwa i Żywności sprawuje 
kontrolę nad materiałem siewnym na mocy Zakon za posewniya 
i posadachen material, zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006. Pomoc nie obejmuje bezpośrednich wypłat 
pieniężnych dla producentów. 

Na mocy art. 14 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 
pomoc jest dostępna dla wszystkich podmiotów na danym 
obszarze, na podstawie obiektywnie określonych warunków. 
Nie przyznaje się żadnej pomocy z mocą wsteczną odnośnie 
do działalności już podjętej przez beneficjenta. 

Pomoc obejmuje 100 % kosztów opłat za powyższe usługi 
świadczone w związku ze stosowaniem obowiązkowych 
środków kontroli określonych w Zakon za posewniya 
i posadachen material oraz odnośnych rozporządzeniach. 

Nr pomocy: XA 264/09 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Castilla y León (provincia de Salamanca) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: subvenciones dirigidas a 
asociaciones y cooperativas de ganaderos para la financiación 
de sistemas de control lechero, anualidad 2010
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Podstawa prawna: proyecto de bases reguladoras de la convo
catoria de subvenciones dirigidas a asociaciones y cooperativas 
de ganaderos para la financiación de sistemas de control 
lechero, anualidad 2010. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Kwota wydatków przewidzianych w programie pomocy na 
rok 2010 wynosi 20 500 EUR (dwadzieścia tysięcy pięćset 
euro), z czego na spółdzielnie przypada 12 000 EUR (dwanaście 
tysięcy euro), a na zrzeszenia 8 500 EUR (osiem tysięcy pięćset 
euro). 

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna wysokość 
dotacji nie może przekroczyć 50 % wydatków kwalifikowalnych 
ani kwoty 12 000 EUR w przypadku spółdzielni i 8 500 EUR 
w przypadku zrzeszeń ubiegających się o dotację. 

Data realizacji: Począwszy od dnia publikacji numeru, pod 
którym zarejestrowano wniosek o wyłączenie, na stronie inter
netowej Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Komisji Europejskiej. 

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

Cel pomocy: 

Celem dotacji jest wspieranie utrzymania i poprawy jakości 
genetycznej zwierząt gospodarskich w prowincji Salamanka 
poprzez kontrolę jakości mleka i materiału genetycznego zwie
rząt z mlecznych gatunków bydła, kóz i owiec prowadzoną 
przez zrzeszenia i spółdzielnie hodowców w wymienionej 
prowincji. 

Niniejszy program pomocy realizowany jest na podstawie 
art. 16 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych 
i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną 
z wytwarzaniem produktów rolnych. 

W przypadku zarówno zrzeszeń, jak i spółdzielni hodowców, 
za kwalifikowalne uznaje się wydatki bieżące mające niewąt
pliwy i bezpośredni związek z dotowaną działalnością (wsparcie 
techniczne w zakresie realizacji programów służących ustaleniu 
jakości genetycznej zwierząt lub ich wydajności), przeznaczone 
na: 

— testy w celu ustalenia jakości genetycznej lub wydajności 
zwierząt gospodarskich wykonywane przez podmioty 
zewnętrzne, 

— do pomocy nie kwalifikują się podatki pośrednie, 
w przypadku których istnieje możliwość odzyskania lub 
zwrotu. 

Sektor(-y) gospodarki: Sektor hodowlany. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Excma. Diputación Provincial de Salamanca 
C/ Felipe Espino, 1 
37002 Salamanca 
ESPAÑA 

Adres internetowy: 

http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2010/ 
ControlLechero.pdf 

Inne informacje: 

Dotacje mogą być przyznawane łącznie z innymi dotacjami, 
pomocą lub środkami przyznanymi na dotowaną działalność 
przez jakiekolwiek organy administracji lub podmioty publiczne 
lub prywatne krajowe lub reprezentujące UE czy też organizacje 
międzynarodowe, o ile nie zostaną przekroczone progi 
ilościowe pomocy ustanowione w art. 16 ust. 1 lit. b) rozpo
rządzenia (WE) nr 1857/2006 Komisji (do 70 % kosztów prze
prowadzonych badań). 

Beneficjenci dotacji powinni spełniać wszystkie warunki okre 
ślone w art. 16 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia, co 
oznacza, że pomoc nie obejmuje rutynowych kontroli jakości 
mleka. 

Nr pomocy: XA 279/09 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: Département de Seine-Maritime (departament Seine- 
Maritime) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Aides à la réalisation de diag
nostics énergétiques «Planète» dans les exploitations agricoles 
(Seine-Maritime) 

Podstawa prawna: 

Article L1511-2 du Code général des collectivités territoriales 

Articles L3231-2 et 3232-1 du Code général des collectivités 
territoriales 

Délibération du Conseil général du 31 mars 2009 relatif à la 
politique agricole départementale, période 2009-2012. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
30 000 EUR na rok 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % w granicach 
pułapu wynoszącego 200 EUR. 

Data realizacji: Od daty opublikowania numeru, pod którym 
zarejestrowany został wniosek o wyłączenie na stronach inter
netowych Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej.

PL C 90/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.4.2010

http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2010/ControlLechero.pdf
http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2010/ControlLechero.pdf


Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Lata 2009–2012. 

Cel pomocy: 

Celem jest uzyskanie przez rolników wiedzy na temat słabych 
i mocnych stron gospodarstwa pod względem bezpośredniego 
lub pośredniego zużycia energii. Tego rodzaju diagnostyka 
poprzedza przeprowadzenie w gospodarstwie rolnym ewentual
nych inwestycji lub wprowadzenie rozwiązań korygujących. 

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

Sektor(-y) gospodarki: Cały sektor rolnictwa (MŚP) 

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-realisation-de-diagnostic-energetique-planete-dans-les- 
exploitations-agricoles-+-formulaire-t2.pdf 

Inne informacje: —

PL 8.4.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 90/7

http://www.seinemaritime.net/guidedesaides/medias/File/aide-a-la-realisation-de-diagnostic-energetique-planete-dans-les-exploitations-agricoles-+-formulaire-t2.pdf
http://www.seinemaritime.net/guidedesaides/medias/File/aide-a-la-realisation-de-diagnostic-energetique-planete-dans-les-exploitations-agricoles-+-formulaire-t2.pdf
http://www.seinemaritime.net/guidedesaides/medias/File/aide-a-la-realisation-de-diagnostic-energetique-planete-dans-les-exploitations-agricoles-+-formulaire-t2.pdf

