
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 99/10) 

Nr pomocy: XA 201/09 

Państwo członkowskie: Republika Słowenii 

Region: Območje Občine Kočevje 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Sofinanciranje programov 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje 2009–2013 

Podstawa prawna: 

— Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetij
stva in podeželja v Občini Kočevje, 

— Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva in podeželja v občini Kočevje 

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

2010 r. – 12 000 EUR 

2011 r. – 12 500 EUR 

2012 r. – 13 000 EUR 

2013 r. – 13 500 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 

1. Inwestycje w gospodarstwa rolne zajmujące się produkcją 
podstawową: 

— do 50 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji na obsza
rach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, 

— do 40 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji na pozos
tałych obszarach. 

Pomoc przyznaje się na modernizację gospodarstw rolnych, 
zakup maszyn i zarządzanie pastwiskami dla podstawowej 
produkcji rolnej. 

2. Pomoc na zachowanie tradycyjnych krajobrazów 
i budynków: 

— do 100 % faktycznych kosztów w przypadku obiektów 
nieprodukcyjnych, 

— do 60 % kwalifikowalnych kosztów i do 75 % na obsza
rach o niekorzystnych warunkach gospodarowania 
w przypadku inwestycji w obiekty produkcyjne 
w gospodarstwie rolnym pod warunkiem, że inwestycja 
ta nie powoduje wzrostu zdolności produkcyjnych 
gospodarstwa rolnego, 

— do 100 % dodatkowych kosztów poniesionych 
w związku z zastosowaniem tradycyjnych materiałów 
niezbędnych do zachowania historycznego charakteru 
budynków. 

3. Pomoc z tytułu opłaconych składek ubezpieczeniowych: 

— kwota współfinansowania przez gminę jest równa 
różnicy między kwotą współfinansowania składek ubez
pieczeniowych z budżetu państwa a kwotą odpowiada
jącą 50 % kwalifikowalnych kosztów składek na ubezpie
czenie upraw i plonów oraz składek na ubezpieczenie 
zwierząt od choroby. 

4. Pomoc na rzecz zachęty do produkcji produktów rolnych 
wysokiej jakości: 

— do 100 % kosztów badań rynku oraz opracowania 
koncepcji i projektu produktu, w tym także przygoto
wania wniosków o rejestrację chronionego oznaczenia 
geograficznego lub wydanie świadectwa specyficznego 
charakteru zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa 
wspólnotowego oraz kosztów wdrożenia systemów 
zapewnienia jakości, systemów identyfikowalności, 
systemów zapewnienia zgodności z normami dotyczą
cymi autentyczności i normami handlowymi oraz 
systemów audytu środowiskowego dotyczących 
produkcji podstawowej. Przyznawana pomoc ma formę 
usług subsydiowanych; bezpośrednia wypłata rolnikom 
pomocy w gotówce jest wykluczona. 

5. Pomoc na zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze 
rolnym: 

— do 100 % kosztów kształcenia i szkolenia rolników, 
usług doradczych oraz organizacji forów, konkursów, 
wystaw i targów, a także kosztów publikacji, katalogów, 
stron internetowych, upowszechniania wiedzy naukowej 
oraz rzeczywiste koszty zastąpienia rolnika i wspólnika 
rolnika podczas choroby i dni wolnych. Przyznawana 
pomoc ma formę usług subsydiowanych; bezpośrednia 
wypłata rolnikom pomocy w gotówce jest wykluczona. 

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 2013 r. 

Cel pomocy: Wsparcie MŚP
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Odesłania do artykułów rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1857/2006 oraz koszty kwalifikowalne: 

Projekt Zasad wprowadzających zmiany w dotychczasowych 
Zasadach przyznawania pomocy na ochronę oraz rozwój 
rolnictwa i obszarów wiejskich w gminie Kočevje przewiduje 
środki stanowiące pomoc państwa zgodnie z następującymi 
artykułami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 
z dnia 15 grudnia 2006 r. 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 rozpo
rządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz.U. L 358 z 16.12.2006, s. 3): 

— artykuł 4: Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 

— artykuł 5: Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i 
budynków, 

— artykuł 12: Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczenio
wych, 

— artykuł 14: Pomoc na rzecz zachęty do produkcji 
produktów rolnych wysokiej jakości, 

— artykuł 15: Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze 
rolnym. 

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Občina Kočevje 
Ljubljanska cesta 26 
SI-1330 Kočevje 
SLOVENIJA 

Adres internetowy: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009109&objava= 
4956 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200952&objava= 
2586 

Inne informacje: 

Pomoc związana z płatnością składek z tytułu ubezpieczenia 
upraw i plonów obejmuje następujące niekorzystne zjawiska 
klimatyczne porównywalne do klęsk żywiołowych: wiosenne 
przymrozki, gradobicia, uderzenia pioruna, pożary spowodo
wane uderzeniem pioruna, huragany i powodzie. 

Zasady określone przez gminę spełniają wymogi rozporzą
dzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 dotyczące środków podej
mowanych przez gminy oraz są zgodne z przepisami ogólnymi 
(procedura przyznawania pomocy, kumulacja pomocy, prze
jrzystość i monitorowanie pomocy). 

Župan 

Janko VEBER 

Nr pomocy: XA 311/09 

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 federaciones agrarias con sede en la provincia 
de Salamanca, anualidad 2010 

Podstawa prawna: Proyecto de bases reguladoras de la convo
catoria de subvenciones dirigidas a asociaciones y federaciones 
agrarias con sede en la provincia de Salamanca, anualidad 2010 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Planowane w ramach programu pomocy wydatki w 2010 r. 
wynoszą 27 000 EUR (dwadzieścia siedem tysięcy euro). 

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna wysokość 
dotacji nie może przekroczyć w zależności od przypadku 
100 % lub 70 % wydatków kwalifikowalnych i kwoty 
8 000 EUR na podmiot składający wniosek. 

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

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

Cel pomocy: 

Celem niniejszej pomocy jest promowanie stowarzyszania się 
hodowców w prowincji Salamanka, tak by zintensyfikować 
tworzenie i działalność podmiotów stowarzyszeniowych zwią
zanych z działalnością rolniczą.
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Jednocześnie celem jest zwiększenie uczestnictwa wspomnia
nych stowarzyszeń w targach organizowanych przez Diputación 
Provincial w Centrum Wystawowym, tak by doprowadzić do 
tego, by wspomniany obiekt i organizowane w nim wydarzenia 
osiągnęły prestiż na poziomie wspólnoty autonomicznej i na 
szczeblu krajowym. 

Program pomocy jest realizowany na podstawie art. 15 rozpo
rządzenia 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 przed
siębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem 
produktów rolnych. 

Do działań kwalifikujących się do otrzymania dotacji należą te 
związane z uczestnictwem w targach organizowanych przez 
Diputación de Salamanca, działalność i zarządzanie, jak również 
wsparcie techniczne udzielane sektorowi hodowli bydła 
w prowincji Salamanka. 

Koszty kwalifikowalne: 

A. W odniesieniu do uczestnictwa w targach organizowanych 
przez Diputación: 

1) opłaty rejestracyjne, wynajem powierzchni i stoiska, 
zabezpieczenie, hostessy i opłaty z tytułu uczestnictwa; 

2) publikacje związane z działalnością; 

3) koszty podróży; 

4) konferencje na tematy techniczne przeprowadzane 
w Centrum Wystaw w czasie trwania targów; 

5) nagrody przyznawane na konkursach organizowanych 
przez jednostkę podczas targów, w maksymalnej wyso
kości 250 EUR na nagrodę i zwycięzcę. 

B. W odniesieniu do działalności i zarządzania: 

1) opłaty za wynajem pomieszczeń przeznaczonych na 
siedzibę; 

2) wydatki administracyjne; 

3) sprzęt biurowy; 

4) koszty zatrudnienia pracowników biurowych; 

5) wydatki ogólne (utrzymanie, naprawy, konserwacja, 
dostawy …). 

C. W odniesieniu do wsparcia technicznego: 

1) koszty szkoleń: rzeczywiste koszty organizacji programu 
szkoleniowego; 

2) wydatki związane z uczestniczeniem w targach krajo
wych: wynajem powierzchni i stoiska, zabezpieczenie, 
hostessy, opłaty z tytułu uczestnictwa, koszty podróży 
i publikacje związane z tą działalnością; 

3) prezentacja produktów wysokiej jakości na poziomie 
krajowym i na terenie prowincji: dotacja może zostać 
przyznana wyłącznie na wynajem obiektów, w których 
odbędzie się prezentacja oraz na pokrycie kosztów 
podróży i publikacji związanych z tą działalnością; 

4) publikacje, takie jak katalogi lub strony internetowe 
przedstawiające informacje dotyczące producentów 
z danego regionu lub producentów danego produktu, 
pod warunkiem że informacja oraz jej prezentacja są 
neutralne oraz że wszyscy zainteresowani producenci 
mają takie same szanse na zaprezentowanie się 
w publikacji; 

5) nagrody przyznawane na konkursach organizowanych 
przez jednostkę podczas targów, w maksymalnej wyso
kości 250 EUR na nagrodę i zwycięzcę. 

Sektor(-y) gospodarki: Sektor rolny. 

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/ 
Asociaciones.pdf 

Inne informacje: 

Niniejsza dotacja może być łączona z inną dotacją, pomocą, 
środkiem lub dochodem przyznanymi na dotowaną działalność 
przez jakiekolwiek organy administracji lub podmioty publiczne 
lub prywatne krajowe lub reprezentujące UE lub organizacje 
międzynarodowe.
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Pomoc przewidziana w pkt A) i C) udzielona zostanie za 
pośrednictwem usług dotowanych i nie będzie obejmowała 
bezpośrednich wypłat pieniężnych dla producentów, zgodnie 
z warunkami określonymi w art. 15 ust. 3 rozporządzenia. 
Beneficjenci dotacji powinni spełniać wszystkie warunki okre 
ślone w art. 15 rozporządzenia, w tym warunki określone 
w art. 15 ust. 4 dotyczące dostępu do usług. 

Nr pomocy: XA 312/09 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Castilla y León (provincia de Salamanca) (Kastylia-Leon, 
prowincja Salamanka) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Subvenciones dirigidas 
a cooperativas agrarias con sede en la provincia de Salamanca, 
anualidad 2010 

Podstawa prawna: Proyecto de bases reguladoras de la convo
catoria de subvenciones dirigidas a cooperativas agrarias con 
sede en la provincia de Salamanca, anualidad 2010 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Planowane w ramach programu pomocy wydatki w 2009 r. 
wynoszą 40 000 EUR (czterdzieści tysięcy euro). 

Maksymalna intensywność pomocy: 

Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć 70 % 
wydatków kwalifikowalnych i kwoty 8 000 EUR na podmiot 
składający wniosek. 

Pomoc przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania 
i zarządzania będzie tymczasowa, w zależności od daty zało 
żenia spółdzielni, i będzie malała, tak by kwota pomocy nie 
przekraczała wskazanych poniżej wartości procentowych: 

— dla spółdzielni założonych w 2006 r., maksymalna inten
sywność pomocy wynosi 55 % wspomnianych kosztów, 

— dla spółdzielni założonych w 2007 r., maksymalna inten
sywność pomocy wynosi 60 % wspomnianych kosztów, 

— dla spółdzielni założonych w 2008 r., maksymalna inten
sywność pomocy wynosi 65 % wspomnianych kosztów, 

— dla spółdzielni założonych w 2009 r., maksymalna inten
sywność pomocy wynosi 70 % wspomnianych kosztów. 

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

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

Cel pomocy: 

Celem niniejszej pomocy jest promowanie zakładania spół
dzielni hodowców w prowincji Salamanka, tak by zintensyfi
kować tworzenie i działalność spółdzielni rolniczych. 

Pomoc ma również na celu zwiększenie udziału wspomnianych 
spółdzielni w targach organizowanych przez Diputación Provin
cial w Centrum Wystawowym, tak by wspomniany obiekt 
i organizowane w nim wydarzenia osiągnęły prestiż na 
poziomie wspólnoty autonomicznej i na szczeblu krajowym. 

Niniejszy program pomocy realizowany jest na podstawie art. 9 
i 15 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. 

Do działań kwalifikujących się do otrzymania dotacji należą te 
związane z uczestnictwem w targach organizowanych przez 
Diputación de Salamanca, działalność i zarządzanie, jak również 
wsparcie techniczne udzielane sektorowi hodowli bydła 
w prowincji Salamanka. 

Koszty kwalifikowalne: 

A. W odniesieniu do uczestnictwa w targach organizowanych 
przez Diputación: 

1) opłaty rejestracyjne, wynajem powierzchni i stoiska, 
zabezpieczenie, hostessy i opłaty z tytułu uczestnictwa; 

2) publikacje związane z działalnością; 

3) koszty podróży; 

4) konferencje na tematy techniczne przeprowadzane 
w Centrum Wystaw w czasie trwania targów;
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5) nagrody przyznawane na konkursach organizowanych 
przez jednostkę podczas targów, w maksymalnej wyso
kości 250 EUR na nagrodę i zwycięzcę. 

B. W odniesieniu do działalności i zarządzania: 

1) opłaty za wynajem pomieszczeń przeznaczonych na 
siedzibę; 

2) wydatki prawne i administracyjne; 

3) sprzęt biurowy; 

4) koszty zatrudnienia pracowników biurowych; 

5) wydatki ogólne (utrzymanie, naprawy, konserwacja, 
dostawy …). 

C. W odniesieniu do wsparcia technicznego: 

1) koszty szkoleń: rzeczywiste koszty organizacji programu 
szkoleniowego; 

2) wydatki związane z uczestniczeniem w targach krajo
wych: wynajem powierzchni i stoiska, zabezpieczenie, 
hostessy, opłaty z tytułu uczestnictwa, koszty podróży 
i publikacje związane z tą działalnością; 

3) prezentacja produktów wysokiej jakości na poziomie 
krajowym i na terenie prowincji: dotacja może zostać 
przyznana wyłącznie na wynajem obiektów, w których 
odbędzie się prezentacja oraz na pokrycie kosztów 
podróży i publikacji związanych z tą działalnością; 

4) publikacje, takie jak katalogi lub strony internetowe 
przedstawiające informacje dotyczące producentów 
z danego regionu lub producentów danego produktu, 
pod warunkiem że informacja oraz jej prezentacja są 
neutralne oraz że wszyscy zainteresowani producenci 
mają takie same szanse na zaprezentowanie się 
w publikacji; 

5) nagrody przyznawane na konkursach organizowanych 
przez jednostkę podczas targów, w maksymalnej wyso
kości 250 EUR na nagrodę i zwycięzcę. 

Sektor(-y) gospodarki: Sektor rolny 

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/ 
Cooperativas.pdf 

Inne informacje: 

Niniejsza dotacja może być łączona z inną dotacją, pomocą, 
środkiem lub dochodem przyznanymi na dotowaną działalność 
przez jakiekolwiek organy administracji lub podmioty publiczne 
lub prywatne krajowe lub reprezentujące UE lub organizacje 
międzynarodowe, o ile nie zostaną przekroczone limity 
ilościowe pomocy ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 
1857/2006 Komisji (w szczególności w odniesieniu do działań 
wymienionych w pkt B) dotyczące kosztów działalności 
i zarządzania, całkowita kwota pomocy państwa przyznanej 
na podstawie art. 9 rozporządzenia nie może przekroczyć 
400 000 EUR na beneficjenta). 

Pomoc przewidziana w pkt A) i C) udzielona zostanie za 
pośrednictwem usług dotowanych i nie będzie obejmowała 
bezpośrednich wypłat pieniężnych dla producentów, zgodnie 
z warunkami określonymi w art. 15 ust. 3 rozporządzenia. 
Beneficjenci dotacji powinni spełniać wszystkie warunki okre 
ślone w art. 15 rozporządzenia, w tym warunki określone 
w art. 15 ust. 4 dotyczące dostępu do usług. 

Warunkiem kwalifikowania się do uzyskania pomocy określonej 
w pkt B) jest spełnianie wymogów określonych w art. 9 rozpo
rządzenia (w szczególności spółdzielnia musi zajmować się 
wytwarzaniem produktów rolnych, a jej wewnętrzne zasady 
muszą zobowiązywać jej członków do wprowadzania do 
obrotu produktów zgodnie z zasadami dostaw 
i wprowadzania do obrotu określonymi przez spółdzielnię, 
a także muszą zobowiązywać do członkowstwa przez co 
najmniej trzy lata i informowania o rezygnacji 
z członkowstwa z wyprzedzeniem co najmniej dwunastu 
miesięcy). 

Nr pomocy: XA 1/10 

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo 

Region: Wales 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Bovine TB Eradication Scheme 
(Wales) 

Podstawa prawna: 

1. Vet Surgeons Act 1996 

2. Wildlife & Countryside Act 1981
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3. Protection of Badgers Act 1992 

4. Government of Wales Act 2006 

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

Rok 1 = 2 500 000 GBP 

Rok 2 = 2 000 000 GBP 

Rok 3 = 1 500 000 GBP 

Rok 4 = 1 000 000 GBP 

Rok 5 = 1 000 000 GBP 

Rok 6 = 1 000 000 GBP 

Rok 7 = 1 000 000 GBP 

Razem = 10 000 000 GBP 

Maksymalna intensywność pomocy: 

100 % zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 

100 % zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 

Data realizacji: Dnia 18 stycznia 2010 r. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Program będzie realizowany od dnia 
18 stycznia 2010 r. Ostatnim dniem wypłaty środków będzie 
31 grudnia 2016 r. Program zostanie zamknięty dla nowych 
wnioskodawców dnia 31 marca 2017 r. 

Cel pomocy: 

Celem pomocy jest zapobieganie i wyeliminowanie gruźlicy 
bydła. Pomoc będzie przyznawana w formie rzeczowej za 
pośrednictwem usług dotowanych i nie wiąże się 
z bezpośrednimi wypłatami pieniężnymi dla rolników. 

Pomoc będzie udzielana w formie usługi, co jest zgodne z art. 
10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. 

Monitorowanie i ocena wdrożenia środków, o których mowa 
w art. 10 ust. 1 w celu poprawienia ich skuteczności w miarę 
trwania programu, zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006. 

Sektor(-y) gospodarki: Program jest skierowany do przedsię
biorstw rolniczych zajmujących się produkcją zwierzęcą lub 
produkcją bydła. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Organ ustawowy odpowiedzialny za program: 

Welsh Assembly Government 
Cathays Park 
Cardiff 
Wales 
CF10 3NQ 
UNITED KINGDOM 

Program pomocy realizowany przez: 

Welsh Assembly Government 
Cathays Park 
Cardiff 
Wales 
CF10 3NQ 
UNITED KINGDOM 

Adres internetowy: 

http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/ 
farmingandcountryside/stateaidschemes/ 
btberadicationprogramme/?lang=en 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 3/10 

Państwo członkowskie: Republika Słowenii 

Region: — 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Nadzor varoze 

Podstawa prawna: Uredba o izvajanju Programa ukrepov na 
področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za 
leto 2010
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Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
278 118 EUR w 2010 r. 

Maksymalna intensywność pomocy: Do 100 % kwalifikowal
nych kosztów zapobiegania zarażeniu warrozą i zwalczania tej 
choroby. 

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 15 października 2010 r. 

Cel pomocy: 

Pomoc dla MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw). 

Pomoc będzie przyznawana zgodnie z art. 10 rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006, a pokrywane będą następujące koszty 
kwalifikowalne: 

— koszty dostaw produktów weterynaryjnych służących zwal
czaniu warrozy, wybranych w drodze procedury zamówień 
publicznych, 

— koszty ponoszone przez słoweński Krajowy Instytut Wete
rynarii w ramach realizacji programu operacyjnego zwal
czania warrozy (koszty pracy oraz wdrożenia programu 
operacyjnego, koszty przechowywania produktów weteryna
ryjnych, ryczałtowy zwrot kosztów transportu, koszty mate
riałów oraz kwasu mrówkowego), 

— koszty ponoszone przez uznaną organizację hodowców 
w trakcie wykonywania programu operacyjnego (koszty 
informowania pszczelarzy, koszty dystrybucji, wynajmu 
pomieszczeń, w których wydaje się produkty służące zwal
czaniu warrozy, koszty prac wykonanych przez uznaną 
organizację hodowców). 

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=r04&p_predpis= 
URED5134 

Inne informacje: Przedmiotowy program pomocy ma zostać 
wdrożony w roku 2010, równolegle z programem środków 
w obszarze pszczelarstwa w Republice Słowenii na lata 
2008–2010, sporządzonym na podstawie rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. usta
nawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy 
szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozpo
rządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku”); został on 
zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej, a zawiera między 
innymi środki zwalczania warrozy zmierzające do zagwaranto
wania wdrożenia środków służących zwalczaniu tej choroby 
w pasiekach wszystkich pszczelarzy zarejestrowanych 
w Słowenii. 

Nr pomocy: XA 6/10 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: Provincia Autonoma di Trento 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Aiuti destinati alla lotta contro le 
epizoozie, le zoozie e le fitopatie. Indennizzi per i danni agli 
allevamenti colpiti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina 
enzootica 

Podstawa prawna: 

Na poziomie krajowym: 

— Legge 9.6.1964 n. 615 «Bonifica sanitaria degli allevamenti 
dalla tubercolosi e brucellosi» 

Na poziomie prowincji: 

— L.P. 4 del 28 marzo 2003 «Sostegno dell’economia agricola, 
disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione 
di prodotti geneticamente non modificati». Capo IX «Eventi 
calamitosi»; art. 52 «Altri eventi naturali» 

— Deliberazione n. 2682 di data 16 dicembre 2005 che ha 
approvato il «Piano provinciale di controllo della tubercolosi, 
brucellosi, leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini 
della provincia di Trento» 

— Deliberazione n. 3218 del 22 dicembre 2009 avente per 
oggetto: «Disciplina relativa alla concessione degli indennizzi 
per i danni agli allevamenti colpiti da tubercolosi, brucellosi 
e leucosi bovina enzootica»
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Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Wymiar szkody i wielkość odpowiedniego wsparcia publicznego 
określono na podstawie danych dotyczących epidemii, potwier
dzonych przez organ sanitarny. Na podstawie dostępnych 
danych oraz obliczeń dokonanych w oparciu o okres obowią
zywania programu pomocy do dnia 31 grudnia 2011 r. szacuje 
się, że całkowite roczne wydatki wyniosą 450 000 EUR. 

Maksymalna intensywność pomocy: 

Przewiduje się wsparcie w wysokości 90 % oszacowanej straty. 

Rekompensaty przewidziane w ramach niniejszego programu 
pomocy będą wypłacane bezpośrednio hodowcy, który poniósł 
stratę. Alternatywnie, poszkodowany rolnik może upoważnić 
właściwą spółdzielnię do złożenia wniosku i odebrania pomocy 
w jego imieniu i na jego rzecz: w takim przypadku pomoc jest 
wypłacana spółdzielni, a następnie przekazywana w całości 
hodowcy. 

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: Pomoc może być przyznawana do dnia 
31 grudnia 2011 r. 

Cel pomocy: 

Celem pomocy jest zrekompensowanie strat poniesionych przez 
hodowców prowadzących działalność na terenie prowincji, 
w związku z wystąpieniem gruźlicy bydła i utratą dochodów 
z powodu: 

— straty w pogłowiu zwierząt, ograniczonej do okresu ich 
zastępowania (4 miesiące), 

— większych kosztów poniesionych przez hodowcę w związku 
z przymusowym pozostawaniem zdrowych zwierząt 
w gospodarstwie, 

— większych kosztów poniesionych przez hodowcę w związku 
z przymusowym oddzielaniem udojonego mleka podczas 
przechowywania w warunkach chłodniczych na miejscu 
i podczas transportu, 

— mniejszego zysku z kg/litra skupowanego mleka w związku 
z innym przeznaczeniem mleka (UHT). 

Pomoc jest udzielana w zastosowaniu art. 10 i 11 rozporzą
dzenia (WE) nr 1857/2006. 

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla bydła mlecznego (kod 
NACE A.10.401), chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów 
(kod NACE A.10.402). 

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.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_ 
provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp (w celu odszukania 
tekstu ustawy prowincji wystarczy wpisać jej numer i rok przy
jęcia); 

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

Inne informacje: Rekompensaty przewidziane w niniejszym 
programie pomocy są przyznawane w kontekście publicznego 
programu zapobiegania chorobom epizootycznym i ich 
kontroli. W tym celu rada prowincji zatwierdziła, uchwałą nr 
2682 z dnia 16 grudnia 2005 r., plan kontroli gruźlicy, bruce
lozy i enzootycznej białaczki bydła w stadach na terenie 
prowincji Trento („Piano provinciale di controllo della tuberco
losi, brucellosi, leucosi bovina enzootica negli allevamenti 
bovini della provincia di Trento”).
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