
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 119/04) 

Nr pomocy: XA 267/09 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: Département de la Corrèze 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Aides à l'agriculture biologique 
en Corrèze 

Podstawa prawna: 

— articles L 1511-1 et suivants et articles L 3231-1 et suivants 
du code général des collectivités territoriales 

— délibération de l'assemblée plénière du Conseil général du 
18 décembre 2008 

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

31 500 EUR 

(Wysokość planowanych wydatków rocznych może ulec 
zmianie w stosunku rocznym). 

Maksymalna intensywność pomocy: 

40 % 

Ponadto rada departamentu będzie udzielać pomocy 
w projektach o wartości ponad 4 000 EUR. Kwota wydatków 
kwalifikowalnych jest ograniczona do 15 000 EUR. 

Data realizacji: W roku 2009, począwszy od dnia otrzymania 
od Komisji potwierdzenia odbioru, opatrzonego numerem iden
tyfikacyjnym środka pomocy, oraz od opublikowania stresz
czenia programu środka pomocy na stronach internetowych 
Komisji. 

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

Cel pomocy: 

Celem tego środka, przewidzianego w art. 4 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1857/2006, jest zachęcanie rolników do prze
chodzenia na rolnictwo ekologiczne lub zwiększenie produkcji 
w tej dziedzinie poprzez korzystanie z pomocy pozwalającej na 
poniesienie wysokich kosztów finansowych związanych 
z kosztem alternatywnych lub specyficznych narzędzi koniecz
nych do produkcji ekologicznej, kosztów które są wyższe 
w porównaniu z konwencjonalnymi metodami produkcji. 

Poprzez wdrożenie tego środka rada departamentu będzie 
mogła: 

— zwrócić uwagę rolników w tym departamencie na rolnictwo 
ekologiczne, 

— poprawić jakość produkcji w tym departamencie i zachęcać 
rolników do przekwalifikowania gospodarstw rolnych, 

— mieć w ten sposób udział w zachowaniu i poprawie stanu 
środowiska naturalnego. 

Kwalifikujące się inwestycje będą obejmować: 

— wyposażenie związane z działaniami na rzecz rozwoju prze
chowywania i pakowania produktów, 

— wyposażenie do zabiegów uprawowych, 

— sprzęt do odchwaszczania obejmujący wszystkie narzędzia 
służące do odchwaszczania termicznego i mechanicznego, 

— narzędzia do uprawy gleby uznawane za korzystne 
z punktu widzenia agronomii lub wspierające biologiczną 
żyzność gleby, 

— infrastrukturę do przechowywania zbiorów w systemach 
mieszanych, to znaczy dla gospodarstw, które prowadzą 
zarówno produkcję ekologiczną, jak i konwencjonalną 
w tym samym gospodarstwie. 

Z pomocy będą mogli skorzystać wszyscy rolnicy 
z departamentu Corrèze zarejestrowani w MSA Corrèze, posia
dający certyfikaty rolnictwa ekologicznego lub będący w trakcie 
przechodzenia na rolnictwo ekologiczne, pod warunkiem że 
przynajmniej 40 % ich obrotów pochodzi z rolnictwa ekolo
gicznego.
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Jedynie gospodarstwa wchodzące do kategorii małych i średnich 
przedsiębiorstw w rozumieniu prawa wspólnotowego będą 
kwalifikowały się do objęcia pomocą. 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego środka 
można znaleźć na stronie internetowej rady departamentu 
pod adresem wskazanym poniżej. 

Sektor(-y) gospodarki: Produkcja zwierzęca i roślinna 
(wszystkie rodzaje produkcji). 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Conseil Général de la Corrèze 
Direction du développement économique 
Hôtel du Département Marbot 
9 rue René et Émile Fage — BP 199 
19005 Tulle Cedex 
FRANCE 

Adres internetowy: 

http://www.cg19.fr/fileadmin/user_upload/Correze_et_ 
institution/Guide_aides/Economie/DEPA_Agriculturebio_2009. 
pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 269/09 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: Département de la Corrèze 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Aide au maintien d'une activité 
agricole par l'aménagement des sols et la préservation des 
paysages (Corrèze). 

Podstawa prawna: 

— articles L 1511-1 et suivants et articles L 3231-1 et suivants 
du Code général des collectivités territoriales, 

— délibération de l'assemblée plénière du Conseil Général du 
18 décembre 2008 «politique sectorielle agricole». 

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

510 000 EUR rocznie. 

Wysokość planowanych wydatków rocznych może ulec 
zmianie w stosunku rocznym. 

Maksymalna intensywność pomocy: 

35 % 

Wysokość kwoty pomocy może ulec zmianie w stosunku 
rocznym, w granicach zatwierdzonego pułapu. 

Data realizacji: W roku 2010, począwszy od dnia otrzymania 
od Komisji potwierdzenia odbioru, opatrzonego numerem iden
tyfikacyjnym środka pomocy, oraz od opublikowania stresz
czenia programu środka pomocy na stronach internetowych 
Komisji. 

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

Cel pomocy: 

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia o wyłączeniach rolnych celem 
środka pomocy jest wspieranie rolników w inwestycjach doty
czących gruntów niezabudowanych, zmierzających do udosko
nalenia produktów rolnych, ogólnej poprawy jakości oraz 
ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego. 

Planowana pomoc wpisuje się w ramy programu zachęcającego 
do zmniejszenia zużycia wody, poprawy stanu środowiska 
wodnego (cieki wodne, tereny podmokłe itp.), przywrócenia 
użytkom rolnym ich charakteru uprawowego, a także utrzymy
wania otwartych przestrzeni w dolinach w celu zachowania 
różnorodności biologicznej. 

Wydatki kwalifikowalne obejmą: 

— wszelkie prace niezbędne do przywrócenia charakteru upra
wowego (wyrównanie nierówności i rowów, odchwasz
czanie, oczyszczanie gleby i ochronę cieków wodnych. 

— zakup i instalację urządzeń do pojenia zwierząt oraz urzą
dzeń do ochrony cieków wodnych. 

W odniesieniu do czynności oczyszczania gleby oraz instalacji 
poideł łąkowych warunkiem przyznania pomocy jest wynika
jący z przeprowadzonej inwestycji spadek zużycia wody o co 
najmniej 25 %. Spadek poboru wody oraz udoskonalenia tech
niczne zakupionego sprzętu lub przeprowadzonych robót będą 
stanowiły kryterium oceny ograniczenia zużycia wody. 

Ponadto pomoc będzie wypłacana jedynie: 

— gospodarstwom, których wielkość nie przekracza wielkości 
MŚP określonego w prawie wspólnotowym (zob. załącznik 
I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 
6 sierpnia 2008 r., Dz.U. L 214 z 9 sierpnia 2008), 

— gospodarstwom prowadzącym działalność związaną 
z podstawową produkcją rolną,
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— gospodarstwom niebędącym przedsiębiorstwami zagrożo
nymi w rozumieniu wytycznych wspólnotowych dotyczą
cych pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji 
zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.U. C 244 z 1 października 
2004), 

— w każdym przypadku jakakolwiek zaproponowana pomoc 
nie będzie mogła przekraczać pułapu wskazanego w art. 4 
pkt 9 rozporządzenia o wyłączeniach rolnych. 

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie sektory produkcji rolnej 
w całym departamencie Corrèze. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Conseil général de la Corrèze 
Direction du développement durable 
Hôtel du département Marbot 
9 rue René et Émile Fage — BP 30 
19005 Tulle Cedex 
FRANCE 

Adres internetowy: 

http://www.cg19.fr/fileadmin/user_upload/Correze_et_ 
institution/Guide_aides/Aides_2009/Economie/DEPA_ 
Amenagement_sols_2009.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 280/09 

Państwo członkowskie: Francja 

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

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Aide en assistance technique 
pour des productions sans OGM par l’autonomie en protéines 
(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: 
40 000 EUR rocznie. 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % w granicach 
pułapu wynoszącego 1 500 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. 

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

Cel pomocy: 

Z uwagi na fakt, że niektórzy mieszkańcy departamentu Seine- 
Maritime chcieliby mieć możliwość spożywania produktów 
całkowicie wolnych od GMO, celem tego programu jest 
wsparcie rolników, w szczególności tych, którzy produkują, 
przetwarzają i prowadzą sprzedaż w gospodarstwie (lub 
w ramach krótkich kanałów dystrybucji), w dokonaniu zmiany 
ich systemu pasz, tak aby gospodarstwo stało się samowystar
czalne pod względem białka, ponieważ jest to jedyny sposób 
umożliwiający produkcję bez GMO. 

Cel ten wymaga jednak od rolnika dokonania reorganizacji 
systemu pasz i przejścia na samowystarczalność pod względem 
białka. Departament pragnie udzielić wsparcia w zakresie 
kosztów usług doradczych związanych z tym przekształceniem. 
Pomoc ta będzie jednorazowa; rolnik będzie mógł złożyć tylko 
jeden wniosek o przyznanie pomocy w latach 2009–2012. 

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-production-sans-ogm-par-l-autonomie-en-proteines- 
+-formulaire-t2.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 307/09 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Comunitat Valenciana
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Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Régimen de ayudas a la mejora 
de la competitividad de las explotaciones ganaderas 

Podstawa prawna: Proyecto de Orden, de la Conselleria de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas a la mejora de la competitividad 
de las explotaciones ganaderas de la Comunitat Valenciana 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowite kwoty szacowanych środków budżetowych w roku 
budżetowym 2010 wynoszą 1 820 000 EUR. 

Maksymalna intensywność pomocy: 40 % inwestycji 
o charakterze ogólnym i 50 % na obszarach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania. Przedstawione odsetki ulegają 
zwiększeniu o 10 %, jeśli inwestycje realizowane są przez 
młodych rolników w okresie pięciu lat od momentu rozpo
częcia działalności. 

Data realizacji: 31 grudnia 2009 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: W 2010 r. z możliwością corocznego przedłu 
żenia, pod warunkiem zamieszczenia programu w budżecie, do 
dnia 31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: 

Celem pomocy jest zmniejszenie kosztów produkcji, poprawa 
jakości otrzymywanego produktu końcowego, ograniczenie 

oddziaływania na środowisko, poprawa warunków sanitarnych 
gospodarstw i dobrostanu zwierząt. 

Artykuł 4. Inwestycje w gospodarstwach rolnych. 

Koszty kwalifikowalne: koszty budowy, pozyskania lub moder
nizacji instalacji hodowlanych oraz zakup maszyn 
i wyposażenia gospodarstwa hodowlanego. 

Sektor(-y) gospodarki: Sektor produkcji. Ogólnie podsektory 
hodowli. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 
C/ Amadeo de Saboya, 2 
46010 Valencia 
ESPAÑA 

Adres internetowy: 

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/ 
competitividad.pdf 

Inne informacje: — 

Walencja, dnia 15 grudnia 2009 r. 

La Directora General de Producción Agraria 

Fdo. Laura PEÑARROYA FABREGAT
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