
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 123/03) 

Nr pomocy: XA 298/09 

Państwo członkowskie: Republika Słowacka 

Region: Wszystkie regiony Republiki Słowackiej, tj. Bratislavský 
kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko i Východné 
Slovensko 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Schéma štátnej pomoci na 
zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách 
v znení Dodatku č. 1 

Podstawa prawna: 

— Článok 2 nariadenia vlády SR č. 264/2009 Z. z. 
o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení 
neskorších predpisov (zwanego dalej „rozporządzeniem 
rządu nr 264/2009”), 

— zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskor 
ších predpisov (zwana dalej „ustawą o pomocy państwa”), 

— artykuł 15 ust. 2 lit. d) oraz art. 18 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 zwią
zaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniają
cego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (zwanego dalej 
„rozporządzeniem Komisji”), 

— załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 
z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu 
art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie 
wyłączeń blokowych), (zwanego dalej „rozporządzeniem 
Komisji nr 800/2008”), 

— załącznik I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro
pejską, 

— zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
(Obchodný zákonník), 

— par. 2 ust. 4 ustawy zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení 
a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (zwanej 
dalej „ustawą nr 194/1998”), 

— par. 6 ustawy zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov 
v znení neskorších predpisov (zwanej dalej „ustawą 
nr 83/1990”). 

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

Przewidywane środki finansowe w ramach programu wynoszą 
w roku 2010: 663 878 EUR (20 000 000 SKK) 

Przewidywane środki finansowe w ramach programu wynoszą 
w latach 2009–2013: 3 319 391 EUR (100 000 000 SKK) 

Maksymalna intensywność pomocy: Pomoc może pokryć do 
100 % wartości kwalifikowalnych kosztów uczestnictwa 
w wystawie, ale nie może przekraczać wartości dotacji udzie
lanej osobie prawnej w przeliczeniu na jednego hodowcę lub 
plantatora. 

Data realizacji: Luty 2010 r. 

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

Cel pomocy: Celem przyznawanej pomocy jest udzielenie 
wsparcia hodowcom i plantatorom przeznaczonego na uczest
nictwo w wystawach zwierząt gospodarskich i roślin rolniczych 
zatwierdzonych w danym roku kalendarzowym przez Minister
stwo Rolnictwa Republiki Słowackiej. 

Sektor(-y) gospodarki: 

Produkcja podstawowa produktów rolnych wymienionych 
w załączniku I do Traktatu WE. 

Sekcja A – rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Dział 01 – Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, 
w tym działalność usługowa
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Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Pomoc przyznana przez: 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR (Ministerstwo Rolnictwa 
Republiki Słowackiej, dalej: ministerstwo) 
Dobrovičova 12 
812 66 Bratislava 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

Tel. +421 259266111 
Adres internetowy: http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID= 
161&id=592 

Program realizowany przez: 

Pôdohospodárska platobná agentúra (Agencja Płatnicza Rynku 
Rolnego, dalej „agencja płatnicza”) 
Dobrovičova 12 
815 26 Bratislava 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

Tel. +421 259266111 
Adres internetowy: http://www.apa.sk/index.php?navID=27 

Adres internetowy: — 

Inne informacje: 

Nastąpiła zmiana podstawy prawnej trwającego programu 
pomocy na rzecz uczestnictwa hodowców i plantatorów 
w wystawach (XA 125/08): w 2010 r. przyznawanie pomocy 
państwa przebiega w oparciu o rozporządzenie rządu nr 
264/2009 o środkach wsparcia w dziedzinie rolnictwa (Naria
denie vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach 
v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov). 

W ramach pierwotnego programu pomocy zarejestrowanego 
pod numerem XA 125/08 pomoc przyznano jedynie do 
końca 2009 r. Nowy program pomocy zastępuje pierwotny 
program pomocy zarejestrowany pod numerem XA 125/08 
i przewiduje przedłużenie pomocy państwa po dniu 
1 stycznia 2010 r. 

Płatności w ramach nowego programu pomocy będą spełniać 
warunki wskazane w art. 15 ust. 2 lit. d) 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 rozpo
rządzenie (WE) nr 70/2001. 

Zatwierdził: Alexander ČARNÝ 
riaditeľ odboru štátnej pomoci a národných podpôr 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 

Nr pomocy: XA 300/09 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: Département du Loiret 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: aides au conseil pour les cultures 
spécialisées dans le Loiret (assistance technique) 

Podstawa prawna: 

— Article 1511-1 et suivants du code général des collectivités 
territoriales, 

— Délibération du Conseil général du Loiret en date du 11 juin 
2008. 

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

Maksymalna intensywność pomocy: maksymalnie 80 % 
wydatków 

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: Do dnia 31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: 

Program ma na celu finansowanie usług pomocy technicznej. 
Celem programu pomocy jest również zachęcenie producentów 
upraw wyspecjalizowanych do korzystania z usług doradczych, 
co ułatwi im realizację nowych projektów dotyczących umiejęt
ności zawodowych korzystnych z punktu widzenia konkuren
cyjności, atrakcyjności i wartości dodanej wnoszonej przez 
przedsiębiorstwa z sektora. Departament będzie uczestniczył 
w finansowaniu audytów przedsiębiorstw, badań techniczno- 
ekonomicznych realizowanych przez usługodawców zewnętrz
nych, jak również badań z zakresu strategii handlowej, których 
celem jest rozwój działalności producentów i ich przystoso
wanie się do rynku podlegającego ciągłym zmianom. 

Wysokość wydatków kwalifikowalnych będzie ograniczona do 
20 000 EUR. 

Zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 
pomoc będzie przyznawana w formie usług dotowanych. 
Zgodnie z art. 15 ust. 4 wymienionego rozporządzenia 
pomoc nie będzie w żadnym przypadku wypłacana bezpo 
średnio producentom, wsparcie techniczne będzie dostępne 
dla wszystkich producentów, niezależnie od ich przynależności 
do organizacji producentów lub innej struktury organizacyjnej. 

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 9.8.2008)), 

— 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 1.10.2004). 

Sektor(-y) gospodarki: Przedmiotowy program pomocy 
dotyczy producentów prowadzących uprawy wyspecjalizowane. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Conseil général du Loiret 
15 rue Eugène Vignat 
45000 Orléans 
FRANCE 

Adres internetowy: 

http://www.loiret.com/cgloiret/index.php?page=display&class= 
guide_des_aides&object=dae_evld_a29&method=display_ 
full&objectTheme=rubrique_guide_des_aides3f78582d8377f 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 301/09 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: Département du Loiret 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Aides à la maîtrise de la dépense 
énergétique en production sous serre dans le Loiret (assistance 
technique) 

Podstawa prawna: 

— Article 1511-1 et suivants du code général des collectivités 
territoriales, 

— Délibération du Conseil général du Loiret en date du 11 juin 
2008. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
7 200 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalnie 80 % 
wydatków w ramach wszystkich rodzajów pomocy 
w przypadku finansowania z innych źródeł. 

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: Do dnia 31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: 

Program ma na celu finansowanie usług pomocy technicznej 
służących ograniczeniu kosztów związanych z energią 
w produkcji szklarniowej. Pomoc przeznaczona będzie na 
finansowanie badań techniczno-ekonomicznych, diagnostyki 
cieplnej, studiów wykonalności stosowania odnawialnych źródeł 
energii. 

Zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 
pomoc będzie przyznawana w formie dotowanych usług i nie 
obejmuje żadnych bezpośrednich wypłat dla producentów. 
Zgodnie z art. 15 ust. 4 wymienionego rozporządzenia 
pomoc techniczna będzie dostępna dla wszystkich produ
centów, niezależnie od ich przynależności do organizacji produ
centów lub innej struktury organizacyjnej. 

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 9.8.2008)), 

— gospodarstwom prowadzącym działalność związaną 
z podstawową produkcją rolną, 

— 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 1.10.2004). 

Sektor(-y) gospodarki: Uprawy szklarniowe 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Conseil général du Loiret 
15 rue Eugène Vignat 
45000 Orléans 
FRANCE 

Adres internetowy: 

http://www.loiret.com/cgloiret/index.php?page=display&class= 
guide_des_aides&object=dae_evld_a24&method=display_ 
full&objectTheme=rubrique_guide_des_aides3f78582d8377f 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 303/09 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: Département du Loiret
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Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Aides à l’optimisation des condi
tions de travail en élevage dans le Loiret (assistance technique) 

Podstawa prawna: 

— Article 1511-1 et suivants du code général des collectivités 
territoriales, 

— Délibération du Conseil général du Loiret en date du 11 juin 
2008. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
39 500 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 80 % 

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: Do dnia 31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: 

Niniejszy program pomocy technicznej wpisuje się w ramy art. 
15 ust. 2 rozporządzenia o wyłączeniach w sektorze rolnym. 
Jego celem jest udzielenie porad zmierzających do podniesienia 
jakości życia hodowców. W odniesieniu do każdego gospodar
stwa rolnego proponowane dotacje służyłyby finansowaniu 
jednego dnia poświęconego ocenie i dwóch dni poświęconych 
towarzyszeniu rolnikom w ich pracy, co miałoby na celu zdefi
niowanie problemów, jakie napotyka dane gospodarstwo, oraz 
możliwych do wprowadzenia rozwiązań przydatnych w wielu 
aspektach prowadzenia gospodarstwa, takich jak organizacja 
pracy, siła robocza, jakość sanitarna, odpowiedni rodzaj sprzętu 
itp. 

Celem jest doprowadzenie korzystających z pomocy rolników 
do postawienia sobie właściwych pytań dotyczących ich 
codziennej pracy oraz, dzięki usuwaniu nieprawidłowości, 
zachowanie ich jakości życia służące poprawie warunków 
pracy w gospodarstwie hodowlanym. Wysokość wydatków 
kwalifikowalnych będzie ograniczona do 2 000 EUR. 

Zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 
pomoc będzie udzielana w formie dotowanych usług. Zgodnie 
z art. 15 ust. 4 tego rozporządzenia pomoc będzie dostępna dla 
wszystkich producentów, niezależnie od ich przynależności do 
organizacji producentów lub innej struktury organizacyjnej. 

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 9.8.2008)), 

— gospodarstwom prowadzącym działalność związaną 
z podstawową produkcją rolną, 

— 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 1.10.2004). 

Sektor(-y) gospodarki: Sektor produkcji zwierzęcej 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Conseil général du Loiret 
15 rue Eugène Vignat 
45000 Orléans 
FRANCE 

Adres internetowy: 

http://www.loiret.com/cgloiret/index.php?page=display&class= 
guide_des_aides&object=dae_evld_a10&method=display_ 
full&objectTheme=rubrique_guide_des_aides3f78582d8377f 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 304/09 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: Département du Loiret 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Aides à la production d’énergie 
renouvelable dans le Loiret (assistance technique) 

Podstawa prawna: 

— Article 1511-1 et suivants du code général des collectivités 
territoriales, 

— Délibération du Conseil général du Loiret en date du 11 juin 
2008.
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Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
20 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 40 % 

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: Do dnia 31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: 

Przedmiotowa program dotyczy świadczenia pomocy tech
nicznej, której celem jest zachęcenie do tworzenia pierwszych 
instalacji produkujących energię ze źródeł odnawialnych, co 
pozwoliłoby na przetestowanie procesów produkcyjnych i ich 
upowszechnienie. Będzie chodziło w szczególności 
o finansowanie diagnostyki, badań techniczno-ekonomicznych, 
studiów opłacalności i wykonalności w odniesieniu do gospo
darstw pragnących wykorzystać odnawialne źródła energii. 
Może tu chodzić o badania dotyczące bezpośrednio danego 
odnawialnego źródła energii, jak np. studium porównawcze 
pozwalające określić najodpowiedniejsze źródło energii 
w zależności od wewnętrznych i zewnętrznych kryteriów 
przedsiębiorstwa. Projekty, których dotyczy przedmiotowa 
pomoc, są związane z metanizacją, kolektorami słonecznymi, 
energią wiatrową i geotermią. 

Wydatki kwalifikowalne są ograniczone do wysokości 
50 000 EUR. 

Zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 
pomoc przyznana zostanie w formie dotowanych usług i nie 
będzie obejmować bezpośrednich wypłat pieniężnych. Przed
miotowe środki będą dostępne dla wszystkich producentów, 
bez względu na przynależność do jakiejkolwiek organizacji 
producentów lub innej struktury organizacyjnej, zgodnie 
z ust. 4 rozporządzenia. 

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 9.8.2008)), 

— gospodarstwom prowadzącym działalność związaną 
z podstawową produkcją rolną, 

— 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 1.10.2004). 

Sektor(-y) gospodarki: Przedmiotowy program pomocy 
dotyczy wszystkich gospodarstw rolnych 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Conseil général du Loiret 
15 rue Eugène Vignat 
45000 Orléans 
FRANCE 

Adres internetowy: 

http://www.loiret.com/cgloiret/index.php?page=display&class= 
guide_des_aides&object=dae_evld_a26&method=display_ 
full&objectTheme=rubrique_guide_des_aides3f78582d8377f 

Inne informacje: —
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