
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 262/07) 

Nr pomocy: XA 146/10 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: Bourgogne 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Aide régionale jeune agriculteur 
HCF (hors cadre familial) 

Podstawa prawna: 

Code général des collectivités territoriales, notamment son 
article L 1511-2 

Circulaire DGFAR/SDEA/C2008-5002 (16.1.2008) 

Délibération du Conseil régional de Bourgogne. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
700 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: Pomoc w wysokości od 
3 375 do 13 500 EUR na rolnika 

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 2013 r. 

Cel pomocy: 
Program pomocy jest objęty art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 

Celem pomocy jest zachęcanie rolników do rozpoczęcia dzia 
łalności rolnej poza kontekstem rodzinnym oraz wspieranie ich 
w zagospodarowywaniu się, pod warunkiem spełnienia przez 
nich następujących kryteriów: 

— wiek do 40 lat, podejmowanie po raz pierwszy działalności 
rolnej jako zarządzający gospodarstwem, 

— posiadanie odpowiednich umiejętności i kwalifikacji zawo
dowych wymaganych przez przepisy unijne, 

— przedstawienie planu rozwoju działalności rolnej, 

— poświadczenie przynależności do MSA (Rolniczego Towa
rzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń Społecznych). 

Pomoc jest wypłacana bezpośrednio rolnikowi. 

Pomoc ta różni się od pomocy, która mogłaby być przyznana 
w ramach programu XA 25/07 (program dotyczący stworzenia 

i rozwoju inicjatyw lokalnych (programme pour l'installation et 
le développement des initiatives locales PIDIL)). 

Sektor(-y) gospodarki: Sektor rolny 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Conseil régional de Bourgogne 
Direction de l’agriculture et du développement rural 
17 boulevard de la Trémouille 
BP 23502 
21035 Dijon Cedex 
FRANCE 

Adres internetowy: 
http://www.cr-bourgogne.fr/doc/gda/2010-06/RT_9301_CPER_ 
1_aide_regionale_jeune_agriculteur.doc 

Inne informacje: Program pomocy pozwoli na kontynuację 
programu pomocy XA 28/09, dysponując budżetem lepiej 
dostosowanym do potrzeb młodych rolników w Burgundii. 

Nr pomocy: XA 147/10 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: Bourgogne 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Conseils aux agriculteurs 

Podstawa prawna: 

Code général des collectivités territoriales, notamment son 
article L 1511-2 

Délibération du Conseil régional de Bourgogne. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
1 000 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 
80 % kosztów kwalifikowalnych (kosztów prac inżynieryjnych, 
dokumentacji i komunikacji) dotyczących usług doradczych 
w następujących dziedzinach: 

— zużycie energii, odpady rolnicze, metody produkcji integro
wanej, podnoszenie atrakcyjności produktów w ramach 
projektu terytorialnego, 

— sprzęt rolny, 

— różnicowanie działalności, 

— metody produkcji w ramach wspólnych działań branżowych 
(kwestie sanitarne i genetyczne, ograniczanie nakładów).
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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 2013 r. 

Cel pomocy: 
Program pomocy jest objęty art. 15 rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 

Usługi doradcze mają charakter tymczasowy i nie są związane 
z normalnym funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego. 

Ten program pomocy pozwoli sfinansować specjalne koszty 
związane z różnymi działaniami prowadzonymi przez rolnicze 
organizacje zrzeszeniowe. Zgodnie z pkt 3 i 4 art. 15 rozpo
rządzenia w sprawie wyłączeń rolnych środki pomocy nie będą 
wypłacane indywidualnym osobom prowadzącym gospodar
stwo rolne, a każdy kwalifikujący się rolnik będzie mógł być 
beneficjentem przeprowadzanych przez organizacje zrzesze
niowe działań, bez obowiązku bycia członkiem tych organizacji. 

Sektor(-y) gospodarki: Sektor produkcji rolnej 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Conseil régional de Bourgogne 
Direction de l’agriculture et du développement rural 
17 boulevard de la Trémouille 
BP 23502 
21035 Dijon Cedex 
FRANCE 

Adres internetowy: 
http://www.cr-bourgogne.fr/doc/gda/2010-06/RT_7101_AA_2_ 
conseils_aux_agriculteurs.doc 

http://www.cr-bourgogne.fr/doc/gda/2010-06/RT_9301_AA_3_ 
conseils_aux_agriculteurs_en_agroequipement.doc 

http://www.cr-bourgogne.fr/doc/gda/2010-06/RT_9301_AA_4_ 
conseils_aux_agriculteurs_en_diversification.doc 

http://www.cr-bourgogne.fr/doc/gda/2010-06/RT_9302_CPER_ 
4_conseils_aux_agriculteurs_modes_production.doc 

Inne informacje: Program pomocy pozwoli na kontynuację 
programu pomocy XA 32/09, dysponując budżetem lepiej 
dostosowanym do potrzeb sektora rolnego w Burgundii.
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