
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa 
przyznanej zgodnie z rozporządzeniem 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 zmieniającym 

rozporządzenie (WE) nr 70/2001 

(2010/C 168/05) 

Nr pomocy: XA 77/10 

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo 

Region: Scotland 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Loch Lomond & The Trossachs 
National Park Natural Heritage Grant Scheme 2010 

Podstawa prawna: 

National Parks (Scotland) Act 2000. 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2006. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Roczne wydatki od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 
31 marca 2011 r. szacuje się na 90 000,00 GBP 
(102 065,15 EUR), a kwota przyznawana indywidualnym bene
ficjentom nie przekroczy 20 000,00 GBP (22 683,95 EUR). 

Maksymalna intensywność pomocy: 

Pomoc będzie przyznawana jedynie na inwestycje, które chronią 
dziedzictwo naturalne lub prowadzą do jego rozwoju. Pomoc 
może być wypłacana według jednej z poniższych stawek: 

1) W przypadku przyznania dotacji na rzecz obiektów niepro
dukcyjnych stawka pomocy wynosi 100 % zgodnie z art. 5 
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. 

2) W przypadku gdy celem inwestycji lub gruntownych prac 
renowacyjnych jest konserwacja elementów dziedzictwa 
kulturowego obiektów produkcyjnych, w tym budynków 
gospodarczych, pomoc może zostać przyznana do wyso
kości 75 % poniesionych kosztów rzeczywistych na obsza
rach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) 
lub 60 % poniesionych kosztów rzeczywistych poza ONW, 
pod warunkiem, że inwestycja nie zwiększa zdolności 
produkcyjnej, zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006. Przepis ten stosuje się w odniesieniu do 
wydatków kwalifikowalnych wynikających z przedsię- 
wzięcia odpowiednich prac wymagających zastosowania 
materiałów współczesnych. Istnieje możliwość przyznania 
dodatkowej pomocy w wysokości do 100 % w celu pokrycia 
dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku zastosowania 
materiałów tradycyjnych niezbędnych do zachowania 
charakterystycznych cech kulturowych danego obiektu. 

3) W przypadku zwiększenia zdolności produkcyjnej, kwota 
pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowanych na 

obszarach ONW lub 40 % kosztów kwalifikowanych poza 
obszarami ONW (plus 10 % w przypadku, gdy inwestycji 
dokonują młodzi rolnicy w ciągu pięciu lat od rozpoczęcia 
działalności), zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006. Przepis ten stosuje się w odniesieniu do 
kosztów kwalifikowanych związanych z wykonaniem odpo
wiednich prac przy użyciu materiałów współczesnych. 
Istnieje możliwość przyznania dodatkowej pomocy 
w wysokości do 100 % w celu pokrycia dodatkowych 
kosztów poniesionych w wyniku zastosowania materiałów 
tradycyjnych niezbędnych do zachowania charakterystycz
nych cech kulturowych danego obiektu. 

Decyzja w zakresie wysokości wypłacanej kwoty pomocy będzie 
podejmowana indywidualnie w każdym przypadku, przy czym 
każdorazowo oceniany będzie fakt, czy dany obiekt jest produk
cyjny czy nieprodukcyjny, czy zwiększy swoją zdolność produk
cyjną, czy leży na obszarze ONW oraz czy wnioskodawca jest 
młodym rolnikiem i rozpoczął działalność nie dłużej niż pięć 
lat wstecz. 

Data realizacji: Od dnia 6 maja 2010 r. (lub od chwili uzys
kania zatwierdzenia przez KE) 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 

Program zostanie zamknięty dla nowych wnioskodawców dnia 
16 marca 2011 r. 

Ostateczne płatności dla wnioskodawców zostaną dokonane 
w dniu 31 marca 2011 r. 

Cel pomocy: Program dotacji na rzecz zachowania dziedzictwa 
naturalnego jest programem dotacji kapitałowych, mającym na 
celu wspieranie i zachęcanie do podejmowania działań, które 
chronią i wzbogacają dziedzictwo Loch Lomond & The Tros
sach Natural Park oraz promują wiedzę na temat szczególnych 
właściwości tego parku i korzystanie z nich. W ustawowym 
planie dla parku narodowego Loch Lomond & The Trossachs 
(ang. statutory National Park Plan) wskazane są szczególne dzia 
łania, które będą traktowane priorytetowo przy przyznawaniu 
pomocy w celu osiągnięcia wskazanych celów, zgodnie z art. 5 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. 

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie MŚP na terenie parku naro
dowego, zajmujące się produkcją rolniczą zarejestrowane 
w ZSZIK.
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Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Loch Lomond & The Trossachs National Park Authority 
National Park Headquarters 
Carrochan Road 
Balloch 
Glasgow 
Scotland 
G83 8EG 
UNITED KINGDOM 

Adres internetowy: 

http://www.lochlomondtrossachs.org/images/stories/Looking% 
20After/PDF/NHGS/NHGS%20notes%20appendix.pdf 

Inne informacje: Program ten nie jest nowy, ale stanowi 
rozszerzenie istniejącego programu nr XA 182/07. Jedyną 
proponowaną zmianą jest przedłużenie czasu obowiązywania 
programu o rok i zwiększenie budżetu o 90 000 GBP. Wsparcie 
techniczne, które było częścią XA 182/07, nie zostało objęte 
obecnym programem.
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