
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 93/10) 

Nr pomocy: XA 309/09 

Państwo członkowskie: Austria 

Region: Bundesland Burgenland 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Richtlinie der Burgenländischen 
Landesregierung über die Gewährung von Beihilfen für die Teil
nahme an Messen und Ausstellungen außerhalb Österreichs 

Podstawa prawna: Bgld. Landwirtschaftsförderungsgesetz, 
LGBl. Nr. 59/1987 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Przewidywany roczny koszt programu pomocy w landzie 
Burgenland wynosi 0,15 mln EUR. 

Maksymalna intensywność pomocy: Przyznaje się dotację 
w maksymalnej wysokości 50 % kosztów związanych 
z uczestnictwem w targach i wystawach otwartych dla szerokiej 
publiczności. 

Data realizacji: Dnia 22 grudnia 2009 r. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Pomoc będzie przyznana najwcześniej od 
momentu opublikowania w Internecie zestawienia informacji 
dotyczących programu pomocy. Program będzie realizowany 
do dnia 31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: 

Przepis mający zastosowanie: art. 15 ust. 2 lit. d) rozporzą
dzenia (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 

Celem programu pomocy jest prezentacja sektora rolnego landu 
Burgenland w ramach otwartych dla szerokiej publiczności 
targów, wystaw, prezentacji i imprez organizowanych w Unii 
Europejskiej (z wyjątkiem Austrii) w celu promowania sektora 
w Europie. 

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo (A.01) 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Amt der Burgenländischen Landesregierung 
Abteilung 4a- Agrar- und Veterinärwesen 
Europaplatz 1 
7000 Eisenstadt 
ÖSTERREICH 

Adres internetowy: 

http://www.burgenland.at/media/file/1402_Richtlinie_ 
Messefoerderung.pdf 

Inne informacje: 

Program ten opiera się na art. 15 ust. 2 lit. d) rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. i jest 
w pełni zgodny z zawartymi w nim wymaganiami. 

Pomoc ogranicza się do małych i średnich przedsiębiorstw. 

Pomoc zastępuje pomoc państwa nr 22/2002. 

Nr pomocy: XA 310/09 

Państwo członkowskie: Austria 

Region: Bundesland Burgenland 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Richtlinie für die Gewährung 
eines Zuschusses zu den Versicherungsprämien für Sturms
chäden für Gewächshäuser in der Landwirtschaft 

Podstawa prawna: Bgld. Landwirtschaftsförderungsgesetz, 
LGBl. Nr. 59/1987 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Przewidywany roczny koszt programu pomocy w landzie 
Burgenland wynosi 0,09 mln EUR.
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Maksymalna intensywność pomocy: Przyznaje się dotację 
w maksymalnej wysokości 30 % wypłaconych składek na ubez
pieczenie szkód powodowanych przez burze. 

Data realizacji: Dnia 9 grudnia 2009 r. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Pomoc będzie przyznana najwcześniej od 
momentu opublikowania w Internecie zestawienia informacji 
dotyczących programu pomocy. Program będzie realizowany 
do dnia 31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: 

Przepis mający zastosowanie: art. 12 ust. 2 lit. b) rozporzą
dzenia (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 

Celami niniejszego programu pomocy są: 

— zapobieganie stratom gospodarczym w podstawowej 
produkcji rolnej spowodowanym niekorzystnymi zjawis
kami klimatycznymi, które mogą być porównane do klęsk 
żywiołowych, oraz innymi zjawiskami klimatycznymi 
powodującymi straty, 

— tworzenie zachęty do zawierania umów ubezpieczenia na 
wypadek możliwych do ubezpieczenia zagrożeń 
w rolnictwie, 

— poprawa stabilności gospodarczej gospodarstw poprzez 
kompleksowe zabezpieczenie ryzyka, 

— utrzymanie produkcji rolnej na terytorium Burgenland. 

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo/ogrodnictwo (A.01.12) 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Amt der Burgenländischen Landesregierung 
Abteilung 4a- Agrar- und Veterinärwesen 
Europaplatz 1 
7000 Eisenstadt 
ÖSTERREICH 

Adres internetowy: 

http://www.burgenland.at/media/file/1398_Richtlinie_ 
Sturmschaeden.pdf 

Inne informacje: Program ten opiera się na art. 12 rozporzą
dzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 
i jest w pełni zgodny z zawartymi w nim wymaganiami. 
W szczególności przedmiotowa pomoc nie zakłóca funkcjono
wania rynku wewnętrznego w zakresie usług ubezpieczenio
wych. Podmiot udzielający pomocy gwarantuje, że pomoc nie 
ogranicza się do ubezpieczeń udzielanych przez jedno towarzy
stwo ubezpieczeniowe lub grupę towarzystw, ani nie jest 

uzależniona od tego, czy umowa ubezpieczenia zawierana jest 
z towarzystwem lub towarzystwami z siedzibą w Austrii. 

Nr pomocy: XA 12/10 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: Champagne-Ardenne 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Aides de la Région Champagne- 
Ardenne à des actions collectives de développement de la géné
tique ovine (aides à l’adhésion au contrôle de performances, 
soutiens à l’évaluation des agnelles et à l’évaluation des béliers) 

Podstawa prawna: 

— article L 1511-2 du Code général des collectivités territo
riales, 

— contrat de filière ovine Champagne-Ardenne 2009-2011, 
signé le 17 juin 2009 entre la profession agricole, l’Etat et 
la région Champagne-Ardenne, 

— délibération du Conseil régional de Champagne-Ardenne des 
14 et 15 décembre 2009 

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

185 000 EUR (orientacyjna kwota maksymalna) 

2010 2011 2012 2013 

Udział 
w programie 
kontroli osiągnięć 

26 000 
EUR 

30 000 
EUR 

34 000 
EUR 

36 000 
EUR 

Pomoc na ocenę 
jakości jarek 

97 000 
EUR 

97 000 
EUR 

97 000 
EUR 

97 000 
EUR 

Pomoc na ocenę 
jakości tryków 

21 000 
EUR 

45 000 
EUR 

47 000 
EUR 

52 000 
EUR 

144 000 
EUR 

172 000 
EUR 

178 000 
EUR 

185 000 
EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 

70 % 

1. Pomoc na udział w programie kontroli osiągnięć 

Pomoc regionalna wyniesie maksymalnie 50 % kosztów 
udziału w programie kontroli osiągnięć przez okres 4 lat 
(przy pułapie wynoszącym 800 EUR na rok udziału 
w programie).
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2. Pomoc na ocenę jakości jarek 

Pomoc regionalna wyniesie maksymalnie 70 % kosztów 
udziału w programie oceny jakości jarek zakupionych 
przez hodowcę, czyli kwotę 57 EUR pomocy na jarkę 
pochodzącą z hodowli zarodowej oraz kwotę 40 EUR 
pomocy na jarkę reproduktorkę pochodzącą z hodowli 
objętej programem kontroli osiągnięć. 

3. Pomoc na ocenę jakości tryków 

Pomoc regionalna wyniesie maksymalnie 70 % kosztów 
oceny jakości tryków zakupionych przez hodowcę, czyli 
maksymalnie kwotę 105 EUR pomocy na tryka. 

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

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

Cel pomocy: 

Niniejszy program pomocy jest realizowany na podstawie art. 
15 i 16 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 wy- 
twarzaniem produktów rolnych. 

Zgodnie z celami, jakie stawia przed sobą sektor hodowli owiec, 
a które określono w ramach umowy sektorowej dotyczącej 
hodowli owiec w regionie Champagne-Ardenne na lata 
2009–2011, zawartej między rolnikami, państwem 
i regionem, region Champagne-Ardenne pragnie zaoferować 
pomoc na rozwój technik genetycznych w hodowlach owiec 
na swoim terytorium w celu poprawy jakości inwentarza 
i utrzymania sektora. 

Genetyka stwarza bowiem możliwości techniczne zmodernizo
wania hodowli owiec i zwiększenia ich konkurencyjności, 
poprzez: poprawę jakości stada hodowlanego w zakresie zalet 
reprodukcyjnych oraz produkcji jagniąt o mięsie posiadającym 
cechy odpowiadające oczekiwaniom konsumentów. 

Pomoc kierowana jest do wszystkich hodowców owiec, którzy 
podpiszą umowę zobowiązującą do prowadzenia ulepszenia 
genetycznego, a których gospodarstwa odpowiadają wielkością 
MŚP w rozumieniu wspólnotowym oraz nie są przedsiębior
stwami zagrożonymi w rozumieniu wspólnotowym. Hodowcy 
ci muszą spełniać następujące warunki: 

— mieć mniej niż 65 lat (bądź też mogą to być spółki rolne 
należące w 50 procentach do osób fizycznych w wieku do 
65 lat, będących członkami rolniczego systemu ubezpieczeń 

AMEXA w związku z wykonywaniem działalność rolnej 
jako podstawowego zajęcia), 

— posiadać co najmniej 50 premii za maciorki (Primes Brebis), 

— przestrzegać obowiązujących przepisów zdrowotnych, 

— zobowiązać się do przejścia na rolnictwo zgodne z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. 

Zamierzone cele są następujące: 

— zachęcenie rolników do udziału w programie kontroli 
osiągnięć, który zapewni im monitorowanie i doradztwo 
techniczne w celu optymalnego prowadzenia hodowli. 

Narzędzie to pozwoli ocenić wyniki hodowlane stada, wziąć 
udział w zbiorowym programie ulepszenia genetycznego 
oraz dostarczać jarki wysokiej jakości. 

Zwiększenie liczby gospodarstw hodowlanych przystępują
cych do programu kontroli osiągnięć będzie miało pozy
tywny skutek polegający na bogatszej ofercie genetycznej 
wynikającej z rozszerzonej selekcji reproduktorów. 

Hodowcy zobowiązują się brać udział w programie kontroli 
osiągnięć przez pięć lat (formuła Elevage (wskaźnik wydaj
ności mlecznej) lub formuła Complète (wskaźnik wydajności 
mlecznej + wskaźnik wzrostu)). Jednostka kontroli osiągnięć 
(OCP) zobowiązuje się do przeprowadzenia studium tech
nicznego gospodarstw i wykorzystania wyników. 

— podniesienie jakości genetycznej hodowli w regionie Cham
pagne-Ardenne, wspierając zakup jarek i tryków o wysokiej 
jakości genetycznej (zwierzęta o poświadczonej wartości 
genetycznej). 

W celu zwiększenia zainteresowania technikami genetycznymi 
uwaga hodowców zostanie ukierunkowana na wykorzystywanie 
reproduktorów wysokiej jakości, dzięki objęciu gospodarstw 
pomocą w zakresie technik genetycznych. 

Sektor(-y) gospodarki: Wszyscy hodowcy owiec (MŚP) 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Region Champagne-Ardenne 
Hôtel de Région 
5 rue de Jéricho 
51037 Chalons en Champagne Cedex 
FRANCE 

Adres internetowy: 

http://www.cr-champagne-ardenne.fr/getFile.aspx?FILEID=4066 

Inne informacje: —
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Nr pomocy: XA 2/10 

Państwo członkowskie: Republika Słowenii 

Region: — 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Sofinanciranje zavarovalnih 
premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2010 

Podstawa prawna: Uredba o sofinanciranju zavarovalnih 
premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za 
leto 2010 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
12 344 855 EUR w 2010 r. 

Maksymalna intensywność pomocy: 50 % kosztów kwalifi
kowalnych. 

Data realizacji: Od dnia publikacji numeru ewidencyjnego 
wniosku w sprawie wyłączenia na stronie internetowej Komisji 
Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 

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

Cel pomocy: 

Pomoc dla MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw). 

Pomoc będzie przyznawana zgodnie z art. 12 rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006. Koszty kwalifikowalne to koszty składek 
ubezpieczeniowych na polisy służące ochronie w przypadku 
strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycz
nymi (w rodzaju gradu, pożaru, piorunów, przymrozków 
wiosennnych, mrozu, powodzi, nawałnicy) lub też strat wywo 
łanych chorobami zwierząt. 

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Republika Slovenija 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Dunajska 22 
SI-1000 Ljubljana 
SLOVENIJA 

Adres internetowy: 

http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r03&p_predpis= 
URED5123 

Inne informacje: Celem finansowania części kosztów składek 
ubezpieczeniowych jest zachęcenie producentów rolnych do 
ubezpieczania się od możliwych strat z powodu niekorzystnych 
warunków pogodowych oraz spowodowanych przez choroby 
zwierząt, przy jednoczesnym podjęciu współodpowiedzialności 
za ograniczanie ryzyka w zakresie produkcji roślinnej i hodowli 
zwierząt.
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