
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 125/09) 

Nr pomocy: XA 302/09 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: Département du Loiret 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Aides à la réalisation d’études 
(réserves d’eau pour l’irrigation) dans le Loiret (assistance tech
nique) 

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: 
8 000 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: 

Jest to program, którego celem jest finansowanie usług pomocy 
technicznej zmierzających do ułatwienia tworzenia zbiorników 
nawadniania pozwalających na magazynowanie wody z opadów 
zimowych oraz zmniejszających ich spływ w lecie do wód 
powierzchniowych płynących i stojących. 

Pomoc ta będzie miała formę dotacji finansujących badania 
poświęcone budowie zbiorników wodnych zasilanych 
w momencie dostępności zasobów wodnych. Celem jest zmniej
szenie wykorzystania wody ze źródła, które może lokalnie być 
niewystarczające. Pomoc będzie przydzielana w zależności od 
wielkości wydatków kwalifikowalnych ograniczonych do 
5 000 EUR. 

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 r.), 

— 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 października 
2004 r.). 

Sektor(-y) gospodarki: Przedmiotowy program pomocy 
dotyczy wszystkich gospodarstw rolnych uczestniczących 
w zbiorowej gospodarce wodnej. 

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_a3&method=display_ 
full&objectTheme=rubrique_guide_des_aides3f78582d8377f 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 305/09 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Comunitat Valenciana 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Ayudas destinadas a paliar los 
daños producidos por las lluvias persistentes del mes de 
septiembre en el cultivo del caqui 

Podstawa prawna: Resolución de la Conselleria de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, por la que se establecen y convocan 
ayudas para paliar los daños producidos por las lluvias persis
tentes del mes de septiembre en el cultivo del caqui. Directrices 
Comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 
(2007/2013). 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Planowane roczne wydatki na rok 2010 wynoszą 1 mln EUR.
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Maksymalna intensywność pomocy: Z modelu wyceny okre 
ślonego w sekcji piątej decyzji ustanawiającej niniejszą pomoc 
oraz z uzupełniającego go badania wynika, że maksymalna 
intensywność pomocy wynosi 14 %. 

Data realizacji: Od dnia publikacji numeru, pod którym zareje
strowany zostanie wniosek o wyłączenie, na stronie interne
towej Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Komisji. 

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

Cel pomocy: Niekorzystne zjawiska klimatyczne (art. 11 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: A10204 – Uprawa owoców pestko
wych 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Conselleria de 
Agricultura, Pesca y Alimentación de la Comunidad Valenciana 
(Hiszpania) 

Adres internetowy: 

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/ 
caqui2009.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 56/10 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: Franche-Comté 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Aides aux coûts supportés par 
les éleveurs bovins, ovins et caprins, afférents aux contrôles 
sanitaires, aux tests et autres mesures de dépistage ainsi que 
l’administration de vaccins et de médicaments concernant 
certaines maladies animales et épizooties (liste jointe ci-dessous), 
en Franche-Comté 

Podstawa prawna: 

— code général des collectivités territoriales, articles L 1511-2- 
3-5, 

— arrêtés du ministre de l’agriculture et de la pêche des 19 et 
24 septembre et 26 novembre 2008 modifiant l’arrêté du 
1 er avril 2008 définissant les zones réglementées relatives à 
la fièvre catarrhale ovine 

— decyzja Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. 
w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (decyzja 
uchylająca decyzję 90/424/WE) 

— délibération du Conseil régional de Franche-Comté 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
50 000 EUR w 2010 r., 50 000 EUR w 2011 r. 

Maksymalna intensywność pomocy: 

100 % 

Maksymalna wysokość wszystkich rodzajów pomocy państwa 
łącznie wyniesie 100 % kosztów poniesionych na kontrolę sani
tarną, testy oraz inne badania przesiewowe, a także kosztów 
związanych z zakupem i zastosowaniem szczepionek lub 
leków (ta sama lista chorób). 

Data realizacji: Począwszy od dnia otrzymania potwierdzenia 
odbioru zawierającego numer identyfikacyjny środka oraz od 
opublikowania streszczenia programu środka na stronach inter
netowych Komisji. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Lata 2010 i 2011. 

Cel pomocy: 

Program ten jest objęty art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 

Ten rodzaj nadzwyczajnych środków pomocy pozwoli pokryć 
część kosztów usługi dostępnej dla wszystkich hodowców. 

Pozwoli to na częściowe pokrycie wymienionych powyżej 
kosztów poniesionych przez hodowców bydła, owiec i kóz 
(MŚP) w ramach zapobiegania i zwalczania następujących 
chorób zwierząt: 

— bruceloza bydła, 

— bruceloza kóz i owiec, 

— gruźlica bydła, 

— zakaźne zapalenie nosa i tchawicy u bydła, 

— wirusowa biegunka bydła (BVD/MD), 

— paratuberkuloza. 

Choroby te są wymienione bądź w załączniku I do decyzji 
2009/470/WE, bądź w wykazie Międzynarodowego Biura 
Epizootycznego.
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W przypadku wypłacenia kwot przyznanych ewentualnie 
w ramach systemu ubezpieczeń kwoty te zostaną uwzględnione 
w celu zweryfikowania, czy maksymalna stawka 100 % pomocy 
nie została przekroczona; dotyczy to również innych rodzajów 
pomocy otrzymanej ewentualnie z innego źródła. 

Żadna pomoc nie będzie wypłacana bezpośrednio hodowcom, 
którzy będą mogli wyłącznie skorzystać z usługi/usług, 
z których świadczeniem jest związana przedmiotowa pomoc. 

Pomoc nie będzie w żadnym przypadku przyznawana przed
siębiorstwom zagrożonym. 

Sektor(-y) gospodarki: Chów bydła, owiec i kóz (MŚP) 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Conseil régional de Franche-Comté 
Direction des affaires Économiques 
4 square Castan 
25031 Besançon Cedex 
FRANCE 

Adres internetowy: 

http://www.franche-comte.fr/fileadmin/Demo/PDF/Conseil_ 
Regional/politiques_regionales/europe-et-international/2010/ 
regim_aides_maladie_animales.pdf 

Inne informacje: —

PL C 125/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.5.2010

http://www.franche-comte.fr/fileadmin/Demo/PDF/Conseil_Regional/politiques_regionales/europe-et-international/2010/regim_aides_maladie_animales.pdf
http://www.franche-comte.fr/fileadmin/Demo/PDF/Conseil_Regional/politiques_regionales/europe-et-international/2010/regim_aides_maladie_animales.pdf
http://www.franche-comte.fr/fileadmin/Demo/PDF/Conseil_Regional/politiques_regionales/europe-et-international/2010/regim_aides_maladie_animales.pdf

