
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 zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 70/2001 

(2010/C 262/06) 

Nr pomocy: XA 119/10 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: Sicilia 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Interventi a compensazione dei 
danni da peronospora della vite 

Podstawa prawna: Decreto del Dirigente Generale del Diparti
mento Interventi Strutturali per l’Agricoltura dell’Assessorato 
delle Risorse Agricole ed Alimentari n. 618 del 25 giugno 
2010, di approvazione delle disposizioni attuative dell’aiuto 
previsto dal comma 1 dell’articolo 81 della legge regionale 
12 maggio 2010 n. 11 

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

Maksymalna intensywność pomocy: Do 100 % wartości 
rynkowej zniszczonych upraw 

Data realizacji: Od dnia opublikowania faktu zarejestrowania 
wniosku o wyłączenie na stronie internetowej Komisji – 
Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiej
skich 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Do czterech lat od daty stwierdzenia osta
tecznej szkody w przedsiębiorstwie spowodowanej mącznia
kiem w 2007 r 

Cel pomocy: Rekompensata za szkody spowodowane mącznia
kiem (Plasmopara viticola) w 2007 r. Pomoc będzie realizowana 
zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. 
W związku z tym przekazuje się „decreto del Dirigente Generale 
del Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura 
dell’Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari n. 618 
del 25 giugno 2010, di approvazione delle disposizioni attua
tive dell’aiuto previsto dal comma 1 dell’articolo 81 della legge 
regionale 12 maggio 2010 n. 11”, zawierający także szczegó 
łowe określenie obszarów dotkniętych epidemią. 

Sektor(-y) gospodarki: Sektor wina 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Assessorato regionale Risorse Agricole ed Alimentari 
Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura 
Viale Regione Siciliana 2771 
90145 Palermo PA 
ITALIA 

Adres internetowy: 

http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/ 
allegati/news2010/D.D.G_peronospora.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 120/10 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Cataluña 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Ayudas destinadas al control 
oficial del rendimiento lechero 

Podstawa prawna: Proyecto de Orden AAR/…/2010, de… por 
la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas desti
nadas al control oficial del rendimiento lechero, y se convocan 
las correspondientes al año 2010 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Maksymalna kwota planowana na lata 2010–2013 wynosi 
1 600 000 EUR, tzn. 400 000 EUR rocznie. 

Maksymalna intensywność pomocy: Intensywność pomocy 
brutto nie przekroczy 70 % kosztów badań przeprowadzonych 
przez osoby trzecie lub w ich imieniu, w celu określenia jakości 
genetycznej lub wydajności inwentarza, z wyjątkiem kontroli 
podejmowanych przez właściciela inwentarza i rutynowych 
kontroli jakości mleka.
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Data realizacji: Program pomocy realizowany jest od dnia 
publikacji na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej 
numeru, pod którym zarejestrowany zostanie wniosek 
o wyłączenie przewidziany w rozporządzeniu (WE) 
nr 1857/2006. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 2010–2013 

Cel pomocy: 

Pomoc ma na celu promocję działań w zakresie oficjalnej 
kontroli mleczności inwentarza w gospodarstwach hodowla
nych w Katalonii zajmujących się hodowlą bydła, owiec i kóz 
w celu zebrania danych ilościowych i jakościowych dotyczących 
mleczności zwierząt hodowlanych oraz ich genetycznej oceny, 
co ma umożliwić udoskonalenie ras zwierząt oraz modernizację 
technologiczną gospodarstw hodowlanych. Pomoc skierowana 
jest do spółdzielni i stowarzyszeń hodowców, które udzielają 
pomocy technicznej gospodarstwom hodowlanym w zakresie 
realizacji programów mających na celu określenie jakości gene
tycznej i wydajności bydła, owiec i kóz hodowanych w celu 
produkcji mleka. 

Pomoc nie będzie udzielana na zasadzie wypłat bezpośrednich 
dla producentów pierwotnych. 

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wydatki związane 
z przeprowadzaniem oficjalnych kontroli przez osoby trzecie, 
wykluczone są natomiast kontrole podejmowane przez właści
ciela inwentarza i rutynowe kontrole jakości mleka. Pomoc 
przyznawana będzie zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. b) rozporzą
dzenia (WE) nr 1857/2006. 

Sektor(-y) gospodarki: 

Kod NACE 01 41: Chów i hodowla bydła mlecznego 

Kod NACE 01 45: Chów i hodowla owiec i kóz 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 
08007 Barcelona 
ESPAÑA 

Adres internetowy: 

http://www20.gencat.cat/docs/DAR/DE_Departament/DE03_ 
Normativa/DE03_04_Ajuts_estat/2010/Documents/Fitxers_ 
estatics/rendiment_lleter.pdf 

Inne informacje: 

Direcció General d’Agricultura i Ramaderia 
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 
08007 Barcelona 
ESPAÑA 

Nr pomocy: XA 121/10 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Castilla y León 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Ayudas destinadas a paliar las 
pérdidas de producción y los daños ocasionados por la plaga de 
Topillo Campesino (Microtus arvalis) en el territorio de la 
Comunidad de Castilla y León declaradas indemnizables en 
virtud de las Órdenes AYG/1191/2007, de 29 de junio 
y AYG/1401/2007, de 28 de agosto 

Podstawa prawna: 

Orden AYG/866/2010, de la Consejería de Agricultura 
y Ganadería, por la que se convocan las ayudas destinadas 
a paliar las pérdidas de producción y los daños ocasionados 
por la plaga de Topillo Campesino (Microtus arvalis) en el 
territorio de la Comunidad de Castilla y León declaradas indem
nizables en virtud de las Órdenes AYG/1191/2007, de 29 de 
junio y AYG/1401/2007, de 28 de agosto. 

Niniejszy program pomocy objęty jest wyłączeniem przewi
dzianym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1857/2006 
z dnia 15 grudnia 2006 r. i jest zgodny z przepisami art. 10 
ust. 2 wymienionego rozporządzenia. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
115 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 

Maksymalną intensywność pomocy na rolnika wylicza się 
stosownie do faktycznych strat poniesionych na każdej działce 
rolnej należącej do jego gospodarstwa, na której stwierdzono 
straty spowodowane przez szkodnika w wysokości 15 % 
normalnej produkcji na ziemi nawadnianej i 30 % na ziemi 
nienawadnianej. 

Po dokonaniu oceny strat na poszczególnych działkach, wylicza 
się wartość rynkową utraconej produkcji mnożąc różnicę 
między spodziewaną produkcją normalną a rzeczywistą 
produkcją końcową przez średnią cenę rynkową danego 
produktu, obliczoną jako średnia notowań z lat 2005, 2006 
i 2007 (do września włącznie), a następnie stosując każdora
zowo próg odliczenia w wysokości 15 % w odniesieniu do 
ziemi nawadnianej i 30 % w odniesieniu do ziemi nienawad
nianej. 

Maksymalna intensywność pomocy nie może w żadnym 
wypadku przekroczyć 100 % strat.
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Data realizacji: Od dnia publikacji na stronie internetowej 
Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiej
skich Komisji numeru, pod którym zarejestrowany zostanie 
wniosek o wyłączenie. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1 rok 

Cel pomocy: Zrekompensować straty materialne spowodowane 
przez nornika zwyczajnego (Microtus arvalis) na terytorium 
regionu autonomicznego Kasylia-Leon, oraz zrekompensować 
utratę dochodu, zapewniając żywotność gospodarstw rolnych 
dotkniętych stratami. 

Sektor(-y) gospodarki: Sektor rolny 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Consejería de Agricultura y Ganadería 
C/ Rigoberto Cortejoso, 14 
47014 Valladolid 
ESPAÑA 

Adres internetowy: 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla100/ 
1262860153335/_/_/_ 

Inne informacje: — 

Valladolid, dnia 25 czerwca 2010 r. 

Nr pomocy: XA 122/10 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: — 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Subvenciones para la repobla
ción de la explotación en caso de vaciado sanitario en el 
marco de los programas nacionales de lucha, control 
o erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, 
brucelosis ovina y caprina, lengua azul y encefalopatías espon
giformes transmisibles 

Podstawa prawna: 

Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de las subvenciones para la 
repoblación de la explotación en caso de vaciado sanitario en 
el marco de los programas nacionales de lucha, control 
o erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, 
brucelosis ovina y caprina, lengua azul y encefalopatías espon
giformes transmisibles (dotychczas niepublikowany w dzienniku 
urzędowym (Boletín Oficial del Estado)). 

W dokumencie określono wymagania, jakie należy spełnić, aby 
otrzymać pomoc; w celu uniknięcia nadmiernych rekompensat 
kwota pomocy obliczana jest przy uwzględnieniu różnych form 

rekompensaty, jakie mogą otrzymywać hodowcy bydła 
w przypadku koniecznego uboju zwierząt. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowite roczne wydatki publiczne na rzecz ogółu benefi
cjentów wyniosą maksymalnie 2 mln EUR rocznie w latach 
2011–2013 (włącznie), przy czym całkowita kwota wydatków 
osiągnie 6 mln EUR. 

Maksymalna intensywność pomocy: Zgodnie z art. 10 ust. 2 
lit. a) i b) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 
15 grudnia 2006 finansowany będzie koszt nabycia zwierząt na 
potrzeby odnowy hodowli (w wyniku likwidacji inwentarza ze 
względów sanitarnych). Maksymalna kwota pomocy równa 
będzie różnicy całkowitego kosztu nabycia lub leasingu zwie
rząt i kwot otrzymanych z tytułu odszkodowania za obowiąz
kowy ubój zwierząt, wartości uzyskanej za nie w rzeźni lub od 
przemysłu mięsnego i kwoty odszkodowania w przypadku polis 
obejmujących ubezpieczenie zwierząt od uboju z konieczności. 
Jednocześnie pomoc będzie ograniczona jedynie do wartości 
75 % zabitych zwierząt, a maksymalna kwota przypadająca na 
dane gospodarstwo hodowlane wyniesie 60 000 EUR. 

Data realizacji: Począwszy od dnia publikacji na stronie inter
netowej Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Komisji Europejskiej numeru, pod którym zarejestro
wano wniosek o wyłączenie. Pomoc nie ma zastosowania przed 
tym terminem. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2013 r. Pomoc będzie 
przydzielana corocznie. 

Cel pomocy: 

Przejrzyste dotacje na rzecz hodowców przeznaczone na 
potrzeby odnowy hodowli zlikwidowanych z przyczyn sanitar
nych w ramach krajowych programów zapobiegania gruźlicy 
bydła, brucelozie bydła, owiec i kóz, chorobie niebieskiego 
języka i zakaźnej encefalopatii gąbczastej oraz w ramach 
programów kontroli i zwalczania tych chorób. 

Pomoc będzie przyznawana w przypadku zakupu lub leasingu, 
dokonanego przed złożeniem wniosku lub po jego złożeniu; 
może być również przyznawana w przypadku zakupu lub 
leasingu wieloletniego, o ile spełnia warunki określone 
w art. 57 aktu Real Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley de Subvenciones. 

Pomoc wchodzi w zakres art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006. 

Sektor(-y) gospodarki: Gospodarstwa hodowlane, kwalifiku
jące się jako MŚP, zajmujące się produkcją pierwotną – 
w przypadku odnowy hodowli zlikwidowanej z przyczyn sani
tarnych w ramach krajowych programów zapobiegania gruźlicy 
bydła, brucelozie bydła, owiec i kóz, chorobie niebieskiego 
języka i zakaźnej encefalopatii gąbczastej oraz w ramach 
programów kontroli i zwalczania tych chorób.
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Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 
C/ Alfonso XII, 62 
28014 Madrid 
ESPAÑA 

Adres internetowy: 

Pełny tekst projektu dekretu, obejmujący szczegółowe kryteria 
i warunki programu pomocy dostępny jest na stronie interne
towej: 

http://www.mapa.es/ministerio/pags/normas/214-09 %20RD% 
202%20Ayudas%20tuberculosis%20animales.pdf 

Inne informacje: 

Przedmiotowe dotacje będą mogły być łączone z wszelkimi 
innymi dotacjami, które mogą zostać przyznane przez inne 
organy administracji publicznej, podmioty publiczne podlega
jące tym organom lub od nich zależne, zarówno krajowe, jak 
i międzynarodowe, a także inne osoby fizyczne lub prawne 
o charakterze prywatnym. Niemniej jednak wartość samej 
dotacji, bądź też dotacji w powiązaniu z innym rodzajem 
pomocy lub dotacji, które mogą zostać udzielone przez 
dowolny inny organ administracji, podmiot publiczny lub 
osobę fizyczną lub prawną, nie może przekroczyć limitów okre 
ślonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych 
i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną 
z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającym rozpo
rządzenie (WE) nr 70/2001. 

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące zasad programu 
pomocy i kryteriów kwalifikowalności dostępne są na wskaza
nych wyżej stronach internetowych. 

Nr pomocy: XA 140/10 

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo 

Region: South Wales 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: The Forgotten Landscapes Part
nership 

Podstawa prawna: National Lottery Act 1997 

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

Rok 1 
2010–11 

Rok 2 
2011–12 

Rok 3 
2012–13 

808 618 842 237 813 145 

Suma całkowita środków przez 3 lata: 2 551 335 GBP. 

Maksymalna intensywność pomocy: 

Maksymalna intensywność pomocy na remonty kapitalne 
wyniesie do 100 %, jeżeli dotację przyznaje się na zachowanie 
nieprodukcyjnych obiektów dziedzictwa kulturalnego, umiejs
cowionych na terenie gospodarstw rolnych. W odpowiednich 
przypadkach maksymalna stawka dotacji zostanie jednak 
zmniejszona zgodnie ze stawkami określonymi w art. 5 rozpo
rządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006. 

Maksymalna intensywność pomocy zgodnie z art. 15 100 %. 

Data realizacji: 17 sierpnia 2010 r. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Realizacja programu rozpocznie się dnia 
17 sierpnia 2010 r. Program kończy się dnia 30 września 
2013 r. Ostatnim dniem wypłaty środków będzie 30 września 
2013 r. Przed dniem 17 sierpnia 2010 r. nie będą realizowane 
żadne wypłaty. 

Cel pomocy: 

Zapewnienie wsparcia dla środków, które pozwolą na zacho
wanie i ulepszenie charakterystycznych cech krajobrazu 
i ważnych obiektów dziedzictwa kulturowego w regionie 
South Wales. 

— Promowanie szerszego zrozumienia roli krajobrazu, różno
rodności biologicznej i dziedzictwa kulturowego 
i zachęcanie do korzystania z niego w celach rekreacyjnych. 

Pomoc wypłacana będzie zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporzą
dzenia (WE) nr 1857/2006. 

— Zapewnienie wsparcia na rzecz zachowania i poprawy norm 
z zakresu środowiska naturalnego. 

Pomoc wypłacana będzie zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporzą
dzenia (WE) nr 1857/2006. 

— Podnoszenie wiedzy na temat dziedzictwa krajobrazu 
i świadomości jego znaczenia wśród turystów 
i mieszkańców. 

Pomoc wypłacana będzie zgodnie z art. 15 rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006. 

Sektor(-y) gospodarki: 

Program dotyczy sektora wytwórstwa produktów rolnych. 

Program stosuje się do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 
zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 5 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1857/2006.
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Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Organ statutowy odpowiedzialny za program: 
Heritage Lottery Fund, poprzez Landscape Partnership Scheme 

Heritage Lottery Fund 
Suite 5A 
Hodge House 
Guildhall Place 
Cardiff 
CF10 1DY 
UNITED KINGDOM 

Program pomocy realizowany przez: 
Torfaen County Borough Council (główny partner) 
County Hall 
Cwmbran 
Gwent 
NP44 2WN 
UNITED KINGDOM 

Adres internetowy: 

http://www.forgottenlandscapes.org.uk/ 

Inne informacje: —
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