
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 285/03) 

Nr pomocy: XA 89/10 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: Vlaanderen 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Vlaamse Confederatie van het 
Paard vzw 

Podstawa prawna: 

Decreet van 18 december 2009 houdende de algemene uitga
venbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotin
gsjaar 2010; 

Koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de verbe
tering van paardachtigen; 

Ministerieel besluit van 23 december 1992 betreffende de verbe
tering van paardachtigen; 

Ministerieel besluit houdende de toekenning van een facultatieve 
subsidie aan de Vlaamse Confederatie van het Paard vzw voor 
het werkingsjaar 2010. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
0,078 mln EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensyw
ność pomocy na pokrycie kosztów administracyjnych związa
nych z ustanowieniem i utrzymaniem ksiąg hodowlanych 
wynosi 100 % 

Data realizacji: 

Pomoc będzie można przyznać od dnia 1 czerwca 
i najwcześniej 15 dni po jej zgłoszeniu. 

Pomoc można przyznać na mocy decyzji wykonawczych. 
Decyzje wykonawcze wydawane są co roku. Należy sporządzić 
projekt decyzji wykonawczej. W decyzji należy ująć klauzulę 
zawieszającą. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Dotacja została przyznana na okres do dnia 
31 grudnia 2010 r. 

Cel pomocy: 

Zarejestrowane stowarzyszenie Vlaamse Confederatie van het 
Paard vzw (VCP) informuje, że wykorzysta dotację na pokrycie 
kosztów administracyjnych związanych z ustanowieniem 
i prowadzeniem ksiąg hodowlanych koni i osłów. 

Pomoc przyznawana jest na mocy art. 16 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006 i spełnia kryteria w nim ustanowione. 

Artykuł 16 ust. 1 lit. a): pomoc o stawce do 100 % na pokrycie 
kosztów administracyjnych związanych z ustanowieniem 
i utrzymaniem ksiąg hodowlanych. 

Sektor(-y) gospodarki: Sektory hodowli zwierząt 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Departement Landbouw en Visserij 
Duurzame Landbouwontwikkeling 
Ellips, 6e verdieping 
Boulevard Roi Albert II/Koning Albert II laan 35, bus 40 
1030 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Adres internetowy: 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134 

Inne informacje: — 

Jules VAN LIEFFERINGE 
Secretaris-generaal 

Nr pomocy: XA 108/10 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: Provence Alpes Côte d’Azur 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Aide au nettoyage des serres 
verre détruites par la neige du 8 janvier 2010 en Provence 
Alpes Côte d’Azur 

Podstawa prawna: Articles L 1511-2, L 3231-2 et 3232-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales; arrêtés du ministre 
de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche de reconnais
sance du caractère de calamité naturelle du 7 mai 2010; déli
bération du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowita kwota w wysokości maksymalnie 150 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: Od 20 % do 40 % 
maksymalnie, w granicach dozwolonego finansowania ze 
środków publicznych. 

Data realizacji: Rok 2010, od daty opublikowania numeru, 
pod którym zarejestrowany został wniosek o wyłączenie, na 
stronach internetowych Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2011 r. 

Cel pomocy: 

Środek pomocy wchodzi w zakres art. 11 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006 dotyczącego pomocy na rzecz strat spowodowa
nych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi. 

W dniu 8 stycznia 2010 r. w północnej części Bouches-du- 
Rhône oraz w południowej części Vaucluse odnotowano szcze
gólnie obfite opady śniegu. Miały one katastrofalne skutki dla 
wielu rolników, w szczególności prowadzących uprawy szklar
niowe. 

Po dochodzeniu przeprowadzonym przez służby państwowe 
w dotkniętych rejonach ogłoszono stan klęski żywiołowej 
w rolnictwie. 

Procedura ta dotyczy wyjątkowo poważnych szkód niepodlega
jących ubezpieczeniu, spowodowanych niestandardowymi 
wahaniami nasilenia czynnika żywiołowego. Z zastrzeżeniem 
niektórych warunków kwalifikowalności indywidualnej, uznanie 
zdarzenia za klęskę żywiołową w rolnictwie umożliwia wypłatę 
odszkodowania za szkody rolne niepodlegające ubezpieczeniu 
z Narodowego Funduszu Gwarancji ds. Klęsk Rolnych (FNGCA). 

Procedura ta nie obejmuje usunięcia z terenu resztek zawalo
nych konstrukcji szklanych. Takie usunięcie jest jednak podsta
wowym warunkiem ponownego wszczęcia działalności rolnej 
na odnośnych terenach. 

W ten sposób region zamierza wprowadzić program pomocy 
dla gospodarstw prowadzących uprawy szklarniowe, aby umoż
liwić im szybkie oczyszczenie terenu w celu rekultywacji. Wdro 
żenie programu jest powiązane z opublikowaniem zarządzenia 
międzyministerialnego uznającego odnośną klęskę żywiołową 
za klęskę w rolnictwie. 

Program ten polega na bezpośredniej pomocy dla producenta 
w celu pokrycia części kosztów związanych z usunięciem 
z terenu resztek konstrukcji szklanych. Rolnicy mogą samo
dzielnie zdecydować o wyborze zewnętrznego wykonawcy. 
Usługi wykonane przez rolnika we własnym zakresie nie 
zostaną uwzględnione. 

Z pomocy będą mogli skorzystać jedynie rolnicy, którzy – 
z powodu zjawiska atmosferycznego w dniach 8–10 stycznia 
2010 r. – ponieśli co najmniej 30 % strat w stosunku do swojej 
rocznej produkcji w ostatnich trzech latach lub średnio 
w trzech latach na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Te straty, 

odnotowane na poziomie poszczególnych gospodarstw, prze
kształca się w wartości odniesienia na poziomie departamentu, 
odpowiadające plonom ze średniej trzyletniej w oparciu 
o poprzedni okres pięciu lat, z wyłączeniem wartości najwyższej 
i najniższej. 

Spełnienie tego warunku zostanie sprawdzone przed przyzna
niem pomocy zarezerwowanej dla zjawisk atmosferycznych, 
które można porównać do „klęsk żywiołowych” zgodnie 
z art. 2 pkt 8 rozporządzenia o wyłączeniach w sektorze 
rolnym. W tym celu, przed wypłaceniem pomocy, region 
sprawdzi w szczególności, czy rolnik otrzymał pomoc 
z FNGCA na mocy wyżej wymienionego zarządzenia z dnia 
7 maja 2010 r. Fakt, że rolnik otrzymał pomoc z tytułu 
klęsk żywiołowych, świadczy o tym, że opisane warunki rzeczy
wiście go dotyczą. 

Pomoc (odszkodowanie) może być przyznane przez FNGCA 
każdemu gospodarstwu w ramach dostępnego budżetu jedynie 
wtedy, gdy straty w produkcji obliczone w odniesieniu do 
poszczególnych gospodarstw są wyższe niż 30 % lub 42 %, 
jeżeli produkcja objęta jest wsparciem powiązanym 
z produkcją w ramach WPR. 

Wysokość proponowanej pomocy zostanie obliczona na 
podstawie kwoty kwalifikowalnych strat, pomniejszonej 
o koszty nieponiesione z powodu zjawiska klimatycznego uzna
nego za klęskę żywiołową. 

Całkowita kwota przyznanej pomocy ze środków publicznych 
nie powinna przekroczyć 80 % wydatków kwalifikowalnych, 
przy czym kwotę pomniejsza się o połowę, jeżeli rolnik nie 
posiada ubezpieczenia; wysokość wkładu regionu ustalono 
w ten sposób na połowę maksymalnej dozwolonej wysokości, 
czyli 40 %. Wysokość ta zostanie zmniejszona do 20 %, jeżeli 
rolnik nie wykupi ubezpieczenia pokrywającego co najmniej 
50 % jego rocznej produkcji lub dochodów związanych 
z produkcją oraz zagrożenia związane z niekorzystnymi zjawis
kami klimatycznymi gradu lub mrozu. 

Program będzie skierowany przede wszystkim do rolników 
(gospodarstwa indywidualne lub spółki), których gospodarstwa 
spełniają kryteria MŚP w rozumieniu przepisów unijnych i które 
są położone w rejonach objętych zarządzeniem międzyministe
rialnym określającym granice i rodzaj odnośnej produkcji rolnej. 
W celu skorzystania z pomocy udzielonej przez region rolnik 
będzie musiał zobowiązać się do rekultywacji oczyszczonych 
terenów. 

Kwalifikowalne wydatki obejmują koszt zewnętrznej usługi 
usunięcia resztek zniszczonych lub uszkodzonych szklarni. 
Kwalifikowalny koszt będzie ograniczony pułapem wynoszącym 
10 EUR bez podatku VAT na metr kwadratowy. W każdym 
przypadku kwalifikowalne wydatki będą pomniejszone 
o każdą kwotę otrzymaną z tytułu polisy ubezpieczeniowej 
obejmującej takie same usługi. Całkowita kwota pomocy udzie
lonej przez region będzie ograniczona do 20 000 EUR na 
gospodarstwo (wysokość pomocy regionu wyniesie 40 %). Ta 
kwota zostanie zmniejszona do 10 000 EUR w przypadku 
gospodarstw nieubezpieczonych (wysokość pomocy regionu 
wyniesie 20 %).
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Przed wypłaceniem pomocy region będzie mógł przeprowadzić 
wizyty kontrolne na miejscu, aby sprawdzić rzeczywiste wyko
nanie oczyszczenia i rekultywację oczyszczonych terenów. 

Region sprawdzi pułap pomocy ze środków publicznych dla 
gospodarstw Bouches-du-Rhône otrzymujących również 
pomoc z Conseil général (rady departamentu) w celu zagwaran
towania, że pomoc nie przekracza pułapu pomocy ustalonego 
w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. 

Sektor(-y) gospodarki: Gospodarstwa rolne specjalizujące się 
w produkcji szklarniowej, zlokalizowane – w regionie Provence- 
Alpes-Côte d’Azur – w gminach, o których mowa 
w zarządzeniach uznających charakter klęski żywiołowej 
w rolnictwie z dnia 7 maja 2010 r. (wymienionych powyżej), 
oraz MŚP 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Monsieur le Président du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 
Direction de l’Environnement et du Développement Durable 
Service Agriculture et Développement rural 
27 Place Jules Guesde 
13481 Marseille Cedex 20 
FRANCE 

Adres internetowy: 

http://www.regionpaca.fr/index.php?calamite_agricole 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 112/10 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Cataluña (Katalonia) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Ayudas al programa de genoti
pado ovino 

Podstawa prawna: Proyecto de Orden AAR/…/2010, de…, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas 
para el desarrollo del Programa nacional de genotipado ovino, 
y se convocan las correspondientes al año 2010 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Maksymalna kwota pomocy przewidziana na trzy lata 
2010–2012 wynosi 250 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 

Intensywność pomocy brutto nie przekroczy: 

— 50 % kosztów realizacji programu selekcji genetycznej, 

— 50 % rynkowej ceny zwierzęcia w dniu uboju lub kastracji. 

Data realizacji: Program pomocy stosuje się od dnia publikacji 
numeru, pod którym zarejestrowany zostanie wniosek 

o wyłączenie przewidziany w rozporządzeniu (WE) 
nr 1857/2006, na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej 
ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europej
skiej. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 2010–2012 

Cel pomocy: 

Opracowanie krajowego programu selekcji genetycznej w celu 
osiągnięcia odporności na trzęsawkę (TSE owiec i kóz) poprzez 
następujące działania: 

a) stosowanie programów selekcji genetycznej; 

b) eliminację możliwości rozmnażania się poprzez ubój lub 
kastrację osobników płci męskiej z gatunku owiec w wieku 
powyżej sześciu miesięcy zapisanych w księgach hodowla
nych z allelem VRQ w swoim genotypie. 

Program ten jest zgodny z przepisami art. 10 ust. 1 i art. 16 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 
2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu 
w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przed
siębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem 
produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) 
nr 70/2001 (Dz.U. L 358 z 16.12.2006). 

Pomocy nie udziela się w formie płatności bezpośrednich dla 
producentów. 

Sektor(-y) gospodarki: 

W zależności od wpieranej działalności: 

organizacje hodowców spełniających wymogi ustanowione 
przez prawo. 

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/genotipatge.pdf 

Inne informacje: 

Direcció General d’Agricultura i Ramaderia 
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 
08007 Barcelona 
ESPAÑA
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Nr pomocy: XA 125/10 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Castilla-La Mancha 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Ayudas para la recuperación del 
viñedo afectado por las precipitaciones en forma de pedrisco 
acaecidas en 2009 

Podstawa prawna: Orden de 23.2.2010, de la Consejería de 
Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases 
reguladoras y la convocatoria de ayudas para la recuperación del 
viñedo afectado por las precipitaciones en forma de pedrisco 
acaecidas en 2009. Corrección de errores de 28.6.2010 de la 
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, a la Orden de 
23.2.2010, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
300 000 EUR w formie płatności jednorazowej 

Maksymalna intensywność pomocy: 31 proc. szkód 

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: Wyrównanie spadku przychodów ze sprzedaży 
przedmiotowego produktu będącego wynikiem niekorzystnych 
zjawisk klimatycznych oraz wsparcie w pokryciu kosztów 
poniesionych w związku z tymi zjawiskami (koszty cięć pielęg
nacyjnych uszkodzonych części winorośli, koszty zabiegów 
leczniczych i ochronnych zapobiegających rozwojowi grzybów 
chorobotwórczych) zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006. 

Sektor(-y) gospodarki: Produkcja roślinna: winorośl 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente 
C/ Pintor Matías Moreno, 4 
45004 Toledo 
ESPAÑA 

Adres internetowy: 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta= 
2010/02/26/pdf/2010_3316.pdf&tipo=rutaDocm 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta= 
2010/07/06/pdf/2010_11017.pdf&tipo=rutaDocm 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 126/10 

Państwo członkowskie: Cypr 

Region: Kypros 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Σχέδιο εθελοντικού προγράμματος 
ελέγχου της Λοιμώδους Αγαλαξίας 

Podstawa prawna: 

1) Νόμος που προνοεί για την Υγεία των Ζώων [Ν. 109(Ι)2001]. 

2) Απόφαση του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων για το 
Μέτρο: Ε.Ε.Κ.Ε. 25.06.002.319 (788.2.1.23.1.1.12). 

3) Καθορισμός Γνωστοποιητέων Νόσων σύμφωνα με το άρθρο 8 
του περί Υγείας των Ζώων Νόμου (Νόμος Αρ. 109 του 2001) 
που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας με Ανακοίνωση του Διευθυντή των Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών (Επίσημη Εφημερίδα της 23ης Απριλίου 2010 με 
Αρ. 1332, σελ. 1655) όπου περιλαμβάνεται η λοιμώδης 
αγαλαξία. Σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) του Ν. 109(Ι)/2001, 
η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία και αρμοδιότητα να εκπονεί και 
εφαρμόζει ειδικά προγράμματα και να καταρτίζει ειδικά σχέδια 
αντιμετώπισης ζωικών ασθενειών. Οι ενισχύσεις εντάσσονται στο 
πλαίσιο προγράμματος που έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 
αυτού. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Wydatki planowane na 2010 r. wynoszą 23 627,5 EUR. Szacuje 
się, że wysokość wydatków w 2011 r. będzie taka sama 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: Przedmiotowy program będzie realizowany 
dopiero po jego ogłoszeniu przez Komisję Europejską zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1857/2006 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2011 r. 

Cel pomocy: Pomoc na rzecz zwalczania zakaźnej bezmlecz
ności owiec i kóz w celu urzędowego wskazania gospodarstw 
rolnych, w których zwierzęta te nie są zarażone chorobą. 
Program obejmuje przeprowadzenie darmowych badań 
w ramach pomocy zatwierdzonej na mocy art. 10 ust. 1 rozpo
rządzenia (WE) nr 1857/2006.
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Sektor(-y) gospodarki: 

Beneficjentami pomocy świadczonej w ramach programy są 
hodowcy owiec i kóz na terytorium należącym do Republiki 
Cypryjskiej. 

Pomoc w ramach dobrowolnego programu zwalczania zakaźnej 
bezmleczności owiec i kóz jest skierowana do hodowców, 
którzy dobrowolnie złożą wniosek o objęcie programem 
w celu urzędowego stwierdzenia, że zwierzęta z ich gospo
darstw rolnych nie są zarażone tą chorobą. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Ktiniatrikes Ypiresies) 
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ypour
geio Georgias, Fysikon Poron kai Perivallontos) 
Αθαλάσσας (Athalassas) 
1417 Λευκωσία/Nicosia 
ΚYΠΡΟΣ/CYPRUS 

Adres internetowy: 

http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/ 
12298EAFA3C68A3F42257754003D9AF5/$file/ 
εεκε%20κειμενο%20μετρου%202010%20λοιμώδης%20αγαλαξία 
%2026072010%201.pdf 

http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/ 
61C9E6540752A1EAC225775400379B88/$file/ 
ΑΠΟΦΑΣΗ%20319.pdf 

Inne informacje: 

1) Choroba została wymieniona w wykazie Światowej Organi
zacji Zdrowia Zwierząt (OIE). Jak określono w programie, 
beneficjentami pomocy świadczonej w ramach programu są 
hodowcy owiec i kóz na terytorium należącym do Republiki 
Cypryjskiej, którzy dobrowolnie przystąpią do programu 
poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego oświadczenia 
wiążącego. 

2) Program ma zastosowanie do małych i średnich przedsię
biorstw, zgodnie z definicją podaną w rozporządzeniu 
Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym 
definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przed
siębiorstw. Program nie obejmuje swym zakresem dużych 
przedsiębiorstw. Pomoc państwa na rzecz zwalczania chorób 

zwierząt może być dostępna dla dużych przedsiębiorstw, 
jeżeli zostanie zgłoszona z wyprzedzeniem do Komisji 
w celu zatwierdzenia zgodnie z pkt V.B.4 Wytycznych 
Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym 
i leśnym na lata 2007–2013. 

3) Program obejmuje swym zakresem wyłącznie podstawową 
produkcję produktów rolnych. W związku z tym, przedsię
biorstwa prowadzące działalność w zakresie obrotu 
produktem rolnym lub przetwarzania produktów rolnych 
(np. podmioty zajmujące się obrotem zwierzętami, rzeźnicy) 
nie są objęte przedmiotowym programem. Obrót produktem 
rolnym oraz przetwarzanie produktów rolnych rozumiane 
jest zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 3 oraz 
ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. 

4) Pomoc zostanie przyznana jedynie na rzecz podjętych 
działań lub wyświadczonych usług po utworzeniu programu 
i opublikowaniu go zgodnie z rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 1857/2006. W celu uzyskania pomocy, konieczne 
jest przedłożenie wniosku właściwemu organowi. Pomoc jest 
przyznawana na rzecz podjętych działań oraz wyświadczo
nych usług jedynie w przypadku spełnienia poniższych 
warunków: a) program pomocy został utworzony 
i opublikowany zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 1857/2006; b) wniosek o pomoc został właściwie przed 
łożony danemu właściwemu organowi; c) wniosek został 
przyjęty przez dany właściwy organ w sposób, który zobo
wiązuje ten organ do przyznania pomocy, wyraźnie wska
zując kwotę pomocy, która ma zostać przyznana, lub 
sposób obliczenia tej kwoty; właściwy organ może przyjąć 
taki wniosek, jeżeli przeznaczony na pomoc lub program 
pomocy budżet nie został wykorzystany. 

5) Choroba została wymieniona w przepisach prawnych, 
a wypłata pomocy stanowi część publicznego programu na 
szczeblu krajowym, zgodnie z informacjami zamieszczo
nymi wyżej, w części Podstawa prawna, przy zastosowaniu 
art. 10 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006. 

6) Pomoc nie może odnosić się do choroby, odnośnie do której 
prawodawstwo wspólnotowe przewiduje określone opłaty 
w odniesieniu do środków kontroli. 

7) Pomoc nie może odnosić się do środków, odnośnie do 
których prawodawstwo wspólnotowe przewiduje, że koszt 
takich środków ponosi gospodarstwo rolne.
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