
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 155/03) 

Nr pomocy: XA 48/10 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Comunitat Valenciana (wspólnota autonomiczna 
Walencji) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Intercoop-Frutos Secos 

Podstawa prawna: Resolución del expediente acogido a la línea 
«programas intersectoriales en materia de atributos y valores de 
la calidad agroalimentaria» 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
60 888,00 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

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 grudnia 2010 r. 

Cel pomocy: 

— organizacja warsztatów i seminariów dotyczących cech 
i właściwości oznaczenia Calidad Agroalimentaria de la 
Comunidad Valenciana, 

— popularyzacja wiedzy naukowej za pośrednictwem badań 
i sprawozdań technicznych na temat cech i właściwości 
owoców suszonych wykorzystywanych w rozwoju nowych 
produktów, w szczególności na temat migdałów odmiany 
Marcona, 

— udoskonalanie metod wprowadzania do obrotu produktów 
rolno-spożywczych poprzez informowanie, promowanie 
i popularyzację wiedzy na temat jakości oraz zalet zdrowot
nych suszonych owoców, 

— organizacja dni informacji w ośrodkach studenckich oraz 
promocji w punktach sprzedaży. 

Przewidziane działania są zgodne z art. 14 i 15 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 

Sektor(y) gospodarki: MŚP z sektora rolno-spożywczego 
wspólnoty autonomicznej Walencji 

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/ 
intercoop%20frutos%20secos2010.pdf 

Inne informacje: — 

La Directora General de Comercialización 

Marta VALSANGIACOMO GIL 

Nr pomocy: XA 50/10 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Comunitat Valenciana (wspólnota autonomiczna 
Walencji) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Asociación profesional de flores, 
plantas y tecnología hortícola de la C.V. 

Podstawa prawna: Resolución del expediente acogido a la línea 
«programas intersectoriales en materia de atributos y valores de 
la calidad agroalimentaria» 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
38 460,00 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %
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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 grudnia 2010 r. 

Cel pomocy: 

Uczestnictwo w targach (IPM-Essen; Salón Vegetal de Angers; 
Flormart; Iberflora) oraz bezpośrednie i wzajemne działania na 
rzecz wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorstwami. 

Przewidziane działania są zgodne z art. 15 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 

Sektor(y) gospodarki: MŚP z sektora rolno-spożywczego 
wspólnoty autonomicznej Walencji 

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/ 
flores%20y%20plantas2010.pdf 

Inne informacje: — 

La Directora General de Comercialización 

Marta VALSANGIACOMO GIL 

Nr pomocy: XA 51/10 

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo 

Region: Northern Ireland 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: The Northern Ireland Regional 
Food Programme 2010 

Podstawa prawna: Agriculture Act (Northern Ireland) 1949 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity budżet programu wynosi 900 000 GBP, płatne 
przez okres trzech lat 

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensyw
ność wynosi 100 % wszystkich kosztów kwalifikowalnych 

Data realizacji: 1 kwietnia 2010 r. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Od dnia 1 kwietnia 2010 r. przez okres 3 lat 

Cel pomocy: 

Artykuł 15 – Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze 
rolnym 

Uwaga: Możliwe jest, że przetwórcy uzyskają pomoc w zakresie 
wprowadzania do obrotu, poprzez udział w targach 
i wystawach, dotowanych zgodnie z artykułem 15. W takich 
przypadkach pomoc będzie zgodna z rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. (pomoc de 
minimis). 

Sektor(y) gospodarki: Wszystkie sektory podstawowej 
produkcji rolnej z Irlandii Północnej 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Department of Agriculture and Rural Development 
Room 516A 
Dundonald House 
Upper Newtownards Road 
Belfast 
BT4 3SB 
Northern Ireland 
UNITED KINGDOM 

Adres internetowy: 

http://www.dardni.gov.uk/index/publications/pubs-dard-grants- 
and-funding/nirfp_2010-11.htm 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 53/10 

Państwo członkowskie: Irlandia 

Region: — 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Aid Scheme for Potato and 
Vegetable Crops damaged by Frost in January 2010
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Podstawa prawna: Unijne ramy wyłączenia grupowego dla 
pomocy państwa objęte art. 11 rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Pomoc jest wypłacana jednorazowo na rzecz kwalifikujących 
się producentów ziemniaków i warzyw, którzy są w stanie 
wykazać poniesione poważne straty z powodu mrozu 
w styczniu 2010 r. Łączna kwota pomocy zostaje ustalona na 
maksymalnie 10 mln EUR. Pomoc zostanie wypłacona, 
a program zakończy się do grudnia 2010 r. 

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensyw
ność pomocy wynosi 80 % (90 % na obszarach 
o niekorzystnych warunkach gospodarowania) zgodnie z art. 
11 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. Jednakże maksy
malna intensywność pomocy zostaje zmniejszona o 50 % 
w przypadkach, gdy rolnicy nie posiadali ubezpieczenia, 
zgodnie z art. 11 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. 
Przewiduje się, że wszyscy lub prawie wszyscy ubiegający się 
o pomoc będą podlegać tym zapisom, ponieważ w warunkach 
irlandzkich tego rodzaju umowy ubezpieczenia nie są na ogół 
zawierane. 

Zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. b) przywołanego rozporządzenia 
koszty poniesione przez rolników, które nie są bezpośrednio 
związane z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, nie 
będą podlegać programowi. 

Data realizacji: Przewiduje się, że wypłata pomocy rozpocznie 
się w maju 2010 r. (po przeprowadzeniu inspekcji na miejscu 
w gospodarstwie każdego wnioskodawcy). 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Jednorazowe wypłaty przeznaczone są dla 
indywidualnych producentów/rolników i wszystkie wnioski 
muszą zostać rozpatrzone do grudnia 2010 r. 

Cel pomocy: 

Zaproponowanie środka rekompensaty za rzeczywiste straty 
poniesione przez producentów ziemniaków i warzyw, spowo
dowane mrozem w styczniu 2010 r. Pomoc jest wypłacana 
bezpośrednio rolnikom/producentom spełniającym warunki 
ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1857/2006, a w szczegól
ności w art. 2 pkt 8, który mówi o zniszczeniach większych niż 
30 % średniej rocznej produkcji (zgodnie z rozporządzeniem). 

Mróz w styczniu 2010 r. został formalnie uznany przez władze 
irlandzkie za klęskę żywiołową, zgodnie z art. 11 ust. 7. 

Sektor(y) gospodarki: Producenci ziemniaków i warzyw, 
w tym ziemniaków, marchwi, brukwi, kapusty, brokułów, kala
fiorów, selera, kapusty brukselskiej, porów, sałaty, cebuli i ziół 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 
Department of Agriculture Fisheries and Food 
Crop Production & Safety 
Backweston Administrative Building 
Backweston 
Celbridge 
Co. Kildare 
IRELAND 

Adres internetowy: 

http://www.agriculture.gov.ie/farmerschemespayments/ 
otherfarmersschemes/aidschemeforcropsdamagedbyfrost/ 

Inne informacje: 

http://www.met.ie/climate/monthly_summarys/jan10.pdf
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