
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 94/10) 

Nr pomocy: XA 285/09 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: Auvergne 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Assistance technique dans le 
cadre de la reprise des exploitations (région Auvergne) 

Podstawa prawna: 

Délibération du Conseil régional n o 09 — 21 89 des 22 et 
23 juin 2009. 

Articles L1511-2, L3231-2 et 3232-1 du Code général des 
collectivités territoriales 

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

500 000 EUR 

Z zastrzeżeniem wyników głosowania nad rocznymi przydzia 
łami budżetowymi. 

Maksymalna intensywność pomocy: 

40 % 

Interwencja przewiduje: 

— przeprowadzenie audytu i doradztwa pozwalające na zakwa
lifikowanie planowanego podjęcia działalności rolnej. Dzia 
łania te pozwolą na podsumowanie kryteriów ekonomicz
nych realizacji projektu i wymagań w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego oraz wykonalności projektu pod 
kątem organizacji pracy, powiązania z danym regionem, 
samowystarczalności gospodarstwa i zgodności z projek- 
tami życiowymi. 

Pomoc pokryje 40 % kosztów, przy czym jej maksymalna 
kwota wynosi 800 EUR, 

— przeprowadzenie rocznego monitorowania przez okres 
trzech lat, co do aspektów technicznych, prawnych, finan
sowych lub ekonomicznych. W tym przypadku pomoc 
pokryje 25 % kosztów, przy czym jej maksymalna kwota 
wynosi 450 EUR. 

Usługi zostaną wykonane przez podmioty, którym zostanie 
przekazana pomoc publiczna. Projektodawca otrzyma więc 
wyłącznie pomoc w naturze. 

Data realizacji: Od dnia 1 stycznia 2010 r. pod warunkiem 
otrzymania potwierdzenia odbioru, opatrzonego numerem 
identyfikacyjnym środka, oraz od opublikowania streszczenia 
środka na stronach internetowych Komisji. 

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

Cel pomocy: 

Pomoc w formie doradztwa technicznego przyznawana jest 
zgodnie z warunkami określonymi w art. 15 rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006 i umożliwia wspieranie i zachęcanie do 
przejmowania gospodarstw rolnych w regionie, zapewniając 
osobom zainteresowanym wsparcie i doradztwo odpowiednie 
dla danego projektu. 

Dzięki pomocy regionalnej przejmujący gospodarstwo uzyskają 
dostęp do fachowego doradztwa wysokiej jakości i skorzystają 
z kompleksowego wsparcia, sprzyjającego opracowaniu 
i strukturyzacji projektu oraz obliczeniu jego kosztów, 
a następnie z monitorowania w ciągu trzech lat po podjęciu 
działalności rolnej, co zwiększa szanse powodzenia projektu, 
tak dla nich, jak i dla regionu. 

Sektor(-y) gospodarki: MŚP w całym sektorze podstawowej 
produkcji rolnej 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Monsieur le Président du Conseil régional Auvergne 
Direction de l’économie et de l’innovation 
Service Agriculture 
13-15 avenue de Fontmaure 
B.P. 60 
63402 Chamalières Cedex 
FRANCE 

Adres internetowy: 

http://www.auvergne.org/public/upload/files/aides2010/ 
agriculture/install-conseil.pdf 

Inne informacje: —
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Nr pomocy: XA 286/09 

Państwo członkowskie: Republika Litewska 

Region: — 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Techninės paramos teikimas 
žemės ūkio sektoriuje 

Podstawa prawna: Žemės ūkio šviečiamųjų renginių, žemės 
ūkio parodų, mugių, konkursų organizavimo finansavimo 
taisyklių projektas 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
5 000 000 LTL (1 448 100 EUR zgodnie z oficjalnym kursem 
wymiany euro) 

Maksymalna intensywność pomocy: 

1) Maksymalnie 90 % kosztów kwalifikowalnych szkoleń dla 
rolników (ogólnokrajowe i regionalne programy szkole
niowe, międzynarodowe programy szkoleniowe, publikacje 
i materiały informacyjne): 

— wynagrodzenie i ubezpieczenie społeczne wykła
dowców, organizatorów szkoleń i osób redagujących 
materiały informacyjne, tantiemy i stosowne opłaty, 

— opłaty telekomunikacyjne (telefon, poczta, Internet), 

— koszty transportu, 

— wydatki związane z delegacjami, 

— wynajem sal i sprzętu, 

— wyposażenie sal, w których odbywają się szkolenia, 

— tłumaczenia, 

— opracowanie lub zakup materiałów informacyjnych 
i szkoleniowych, 

— opracowanie, składanie i publikowanie broszurek infor
macyjnych (z określeniem nakładu, planu dystrybucji, 
liczby zadrukowanych stron i rodzaju papieru), 

— akcja informacyjna (koszty materiałów informujących 
o programach szkoleniowych oraz ogłoszeń w prasie, 
radiu i telewizji), 

— koszty organizacyjne (towary i usługi) bezpośrednio 
związane ze szkoleniem osób zajmujących się rolnic
twem. 

2) Maksymalnie 90 % kosztów kwalifikowalnych związanych 
z organizacją międzynarodowych i krajowych wystaw, 
targów, konkursów rolniczych: 

— opłaty z tytułu uczestnictwa, 

— koszty podróży, 

— koszty publikacji, 

— wynajem sal wystawienniczych, 

— symboliczne nagrody przyznawane w ramach 
konkursów, do wartości 863 LTL na nagrodę 
i zwycięzcę. 

Data realizacji: 

Program pomocy wchodzi w życie po przesłaniu przez Komisję 
potwierdzenia odbioru, nadaniu numeru identyfikacyjnego 
i opublikowaniu podstawowych informacji na stronie interne
towej. 

Wstępna data wejścia w życie – dnia 28 grudnia 2009 r. 

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

Cel pomocy: 

MŚP; 

Pomoc techniczna w rolnictwie zgodnie z art. 15 rozporzą
dzenia Komisji (WE) nr 1857/2006. 

Sektor(-y) gospodarki: Podstawowa produkcja rolna 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

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

Adres internetowy: 

http://www.zum.lt/lt/teisine-informacija/isakymai/5256 

Inne informacje: 

Po wejściu w życie niniejszy program pomocy zastąpi 
poprzedni program, XA 148/07 – Pomoc techniczna 
w rolnictwie. 

Przepisy wykonawcze dotyczące programu pomocy stanowią 
ponadto, że pomoc de minimis przyznaje się zgodnie 
z rozporządzeniami (WE) nr 1998/2006 i (WE) nr 875/2007 
(osobom fizycznym i prawnym zajmującym się przetwarzaniem 
i marketingiem produktów rolnych, produkcją, przetwarzaniem 
i marketingiem produktów rybołówstwa oraz działalnością inną 
niż podstawowa produkcja rolna). 

Nr pomocy: XA 308/09 

Państwo członkowskie: Austria 

Region: Austria 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: 

Sonderrichtlinie des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zur Förderung der 
Landwirtschaft aus nationalen Mittel
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Punkt 1 Allgemeiner Teil 

Punkt 4 — Verarbeitung, Vermarktung und Markterschließung 

Podstawa prawna: Landwirtschaftsgesetz 1992 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Około 3 500 000 EUR rocznie 

Maksymalna intensywność pomocy: Dotacja do kwalifiko
walnych kosztów wydatków rzeczowych i osobowych 
w maksymalnej wysokości 80 % na realizację działań zgodnie 
z pkt 4.2.1, 4.2.3 i 4.2.5 w zakresie przeważnie rolniczej 
produkcji podstawowej oraz usług w sektorze rolnym 
i żywnościowym, przy uwzględnieniu art. 14 i 15 rozporzą
dzenia w sprawie wyłączeń grupowych. 

Data realizacji: Dnia 1 lutego 2010 r. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Od dnia 1 lutego 2010 r. do dnia 
31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: 

Cele objęte pomocą: 

— dostosowanie oferty produktów rolnych i spożywczych do 
potrzeb rynkowych, 

— stymulacja popytu na produkty jakościowe pochodzące 
z austriackiego sektora rolno-spożywczego, 

— wzmocnienie sprzedaży bezpośredniej. 

Obiekt pomocy: 

— wystawy i targi oraz podobne działania PR, w tym ankiety 
i badania rynku dotyczące sektora rolnego i żywnościowego, 

— nagradzanie produktów i inne działania promocyjne 
w odniesieniu do produktów sektora rolno-spożywczego, 

— działania na rzecz kontroli jakości w odniesieniu do 
produkcji, przetwarzania i obrotu. 

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie sektory rolnictwa 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft 
Stubenring 1 
1012 Wien 
ÖSTERREICH 

Adres internetowy: 

http://www.landnet.at/article/articleview/78527/1/5125/ 

Inne informacje: 

Pomoc musi być dostępna dla wszystkich kwalifikujących się 
podmiotów na danym obszarze (przedsiębiorstw prowadzących 
działalność w zakresie podstawowej produkcji rolnej), na 
podstawie obiektywnie określonych warunków. 

W ramach pomocy nie przewiduje się bezpośrednich wypłat 
pieniężnych dla producentów. 

Środek „Przetwarzanie, obrót i otwarcie rynków” zgłoszono 
dnia 23 grudnia 2009 r. również w odniesieniu do pomocy 
dla małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działal
ność poza sektorem podstawowej produkcji rolnej, zgodnie 
z art. 15, 26 i 27 rozporządzenia (WE) nr 800/2008; numer 
identyfikacyjny: X 965/09.
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