
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 307/07) 

Nr pomocy: XA 166/10 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: Département des Hautes-Pyrénées 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną:: Aides du département des 
Hautes-Pyrénées aux investissements en matériels des coopéra
tives d’utilisation de matériel en commun (CUMA). 

Podstawa prawna: 

— Articles L 1511-et suivants du code général des collectivités 
territoriales 

— Délibération du Conseil général des Hautes-Pyrénées 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
130 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 20 % kwoty inwestycji 
na ciężki sprzęt rolniczy, maszyny do przygotowania gruntu lub 
maszyny umożliwiające stosowanie praktyk przyjaznych dla 
środowiska, 10 % na inne narzędzia 

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 dnia 31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: 

Celem przedmiotowej pomocy będzie zachęcanie do wspólnego 
wyposażania gospodarstw rolnych w maszyny. Gospodarstwa 
w departamencie Hautes-Pyrénées są nieduże (średnio 23 
hektary) i nie są w stanie zapewnić sobie indywidualnie wszyst

kich maszyn niezbędnych do prowadzenia działalności. Pomoc 
ta ma na celu poprawę ogólnego dochodu gospodarstwa, 
zmniejszenie kosztów produkcji oraz poprawę warunków 
pracy i warunków związanych z ochroną środowiska i higieną 
poprzez wydajniejszy sprzęt. 

Do przyznania pomocy kwalifikować się będą wszystkie nowe 
maszyny przeznaczone do uprawy i hodowli, jak np.: maszyny 
do zbioru i do pakowania pasz, do przygotowania gruntu, 
ciągniki, maszyny do zbioru zbóż, do utrzymania w dobrym 
stanie dojazdu do gospodarstwa, sprzęt do krępowania zwie
rząt… 

Środki te podlegają przepisom art. 4 rozporządzenia (WE) nr 
1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. i spółdzielnia zagwaran
tuje przestrzeganie wymogów wspólnotowego tekstu. 

Pomoc będzie zatem wypłacana jedynie: 

— gospodarstwom, których wielkość nie przekracza wielkości 
MŚP określonego w prawie wspólnotowym (zob. załącznik 
I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 
6 sierpnia 2008 r., Dz.U. L 214 z 9.8.2008), 

— gospodarstwom prowadzącym działalność związaną 
z podstawową produkcją rolną, 

— gospodarstwom niebędącym przedsiębiorstwami zagrożo
nymi w rozumieniu wytycznych wspólnotowych dotyczą
cych pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji 
zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.U. C 244 z 1.10.2004). 

Maksymalna kwota pomocy nie może przekroczyć pułapu okre 
ślonego w art. 4 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. 

Sektor(-y) gospodarki: 

Rolnictwo, wszystkie sektory 

Pomoc jest dostępna dla CUMA niezależnie od sektora działal
ności, pod warunkiem że posiada ona status MŚP w rozumieniu 
prawa wspólnotowego.
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Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Conseil général des Hautes-Pyrénées 
6 rue Gaston Manent 
65000 Tarbes 
FRANCE 

Adres internetowy: 

http://www.cg65.fr/front.aspx?publiId=321 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 167/10 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: Département des Hautes-Pyrénées 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Aides à l’assistance technique et 
aides destinées à encourager la production de produits agricoles 
de qualité du département des Hautes-Pyrénées. 

Podstawa prawna: 

Articles L 1511-et suivants du code général des collectivités 
territoriales; 

Délibération du Conseil général des Hautes-Pyrénées; 

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

Maksymalna intensywność pomocy: 80 % 

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 dnia 31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: 

Przedmiotowa pomoc ma na celu zachęcenie do podejmowania 
wszelkich działań w zakresie wsparcia technicznego, w tym 
działań promocyjnych, które mogłyby być przydatne 
w sektorze rolnym departamentu, niezależnie od rodzaju 
produkcji. Pierwszeństwo będą jednak mieć działania ukierun
kowane na produkty wysokiej jakości i działania prowadzone 
w ramach łańcucha dystrybucji. Pomoc zostanie przyznana 
instytucjom prowadzącym działalność w zakresie rozwoju 

rolnictwa odpowiedzialnym za realizację tych działań (izby 
rolnicze, stowarzyszenia międzybranżowe itp.). 

Niektóre z tych działań będą mieć na celu sfinansowanie badań 
rynkowych, opracowanie dokumentacji dotyczącej wniosków 
o uznanie, organizację działań promocyjnych (targi, salony), 
aby zachęcić do rozwijania rolnictwa wysokiej jakości poprzez 
wspieranie produktów opatrzonych urzędowym znakiem 
jakości lub produktów, w odniesieniu do których procedura 
uznania za produkty wysokiej jakości jest w toku. 

Celem innych działań będzie promowanie wśród rolników 
rozpowszechniania wiedzy, wymiany doświadczeń 
i informacji, porad dotyczących nowych lub wysoce specjalis
tycznych produktów (np. produkty opatrzone urzędowym 
znakiem jakości, produkty ekologiczne). 

W departamencie Hautes-Pyrénées najważniejsze produkty opat
rzone urzędowym znakiem jakości to: Haricot Tarbais (CHOG 
i „Label Rouge”), mouton Barèges-Gavarnie (AOC i CHNP), 
Agneau des Pyrénées („Label Rouge”), Bœuf Blond d’Aquitaine 
(„Label Rouge”), Jambon de Bayonne (CHOG), Produit Jambon 
Noir de Bigorre (świadectwo zgodności), Vin de Madiran 
i Pacherenc du Vic-Bilh (AOC), Canard à foie gras du Sud 
Ouest (CHOG). W odniesieniu do innych produktów, np. 
Oignon Doux de Trébons czy Poule Gascogne, uruchomiono 
odpowiednie procedury w celu uzyskania urzędowego znaku 
jakości. 

Poziom pomocy udzielonej przez radę departamentu (Conseil 
général ) będzie się mieścić w przedziale od 10 do 80 %. 

Celem pomocy rady departamentu będzie wsparcie działań 
w określonym czasie. 

Pomoc będzie wypłacana jedynie: 

— gospodarstwom, których wielkość nie przekracza wielkości 
MŚP określonego w prawie wspólnotowym (zob. załącznik 
I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 
6 sierpnia 2008 r., Dz.U. L 214 z 9.8.2008), 

— gospodarstwom prowadzącym działalność związaną 
z podstawową produkcją rolną, 

— gospodarstwom niebędącym przedsiębiorstwami zagrożo
nymi w rozumieniu wytycznych wspólnotowych dotyczą
cych pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji 
zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.U. C 244 z 1.10.2004). 

Zgodnie z art. 14 ust. 6 i art. 15 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 
1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. rada departamentu 
zagwarantuje każdemu uprawnionemu rolnikowi 
z departamentu Hautes Pyrénées możliwość dostępu do tych 
działań bez obowiązku bycia członkiem grupy lub innej orga
nizacji i po jak najniższych kosztach.
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Sektor(-y) gospodarki: Gospodarstwa rolne (MŚP) 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Conseil général des Hautes-Pyrénées 
6 rue Gaston Manent 
65000 Tarbes 
FRANCE 

Adres internetowy: 

http://www.cg65.fr/front.aspx?publiId=321 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 171/10 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: Départements d'Outre-mer (DOM) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Aides aux groupements de 
producteurs dans les départements d'Outre-mer (DOM) 

Podstawa prawna: 

— Articles L621-1 à L621-11, articles R621-1 à R621-43 et 
articles R684-1 à R684-12 du code rural 

— Artykuł 9 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 

— Projet de décision du directeur de l’ODEADOM 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
2 300 000 EUR (wśród beneficjentów znajduje się wiele organi
zacji) 

Maksymalna intensywność pomocy: Do 95 % (lecz nie więcej 
niż 400 000 EUR na beneficjenta przez cały okres). Ponadto 
pomoc będzie stopniowo zmniejszana o 5 punktów procento
wych rocznie. 

Data realizacji: Od chwili otrzymania potwierdzenia odbioru 
przez Komisję Europejską 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: 

Pomoc dotyczy grup producentów we francuskich departamen
tach zamorskich i jest finansowana z budżetu Urzędu ds. 
Rozwoju Gospodarki Rolnej Departamentów Zamorskich 
(ODEADOM). Pomocy tej nie będzie można łączyć 
z ewentualną inną podobną pomocą realizowaną ze środków 
programu POSEI France. 

Celem pomocy jest umożliwienie tworzenia grup producentów 
oraz rozpoczęcia przez nie działalności. Docelowo stworzenie 
i sprawne rozpoczęcie działalności przez te grupy powinno 
umożliwić producentom modernizację techniczną 
i gospodarczą, dostosowanie do wymogów rynku, wzmocnienie 
pozycji negocjacyjnej producentów wobec zorganizowanej 
dystrybucji, jak również profesjonalizację rolników. 

Pomoc jest przyznawana na działania zgodne z art. 9 rozpo
rządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006, a zwłaszcza na: 
wynajem odpowiednich pomieszczeń, pozyskanie sprzętu 
biurowego, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania, 
koszty administracyjne (w tym koszty personelu), stałe opłaty 
oraz koszty różne. W przypadku zakupu pomieszczeń wydatki 
kwalifikowalne należy ograniczyć do kosztów wynajmu po 
stawkach rynkowych. 

Sektor(-y) gospodarki: 

Sektor owoców i warzyw (uprawa roślin jadalnych 
i ogrodnictwo towarowe, korzenie i bulwy, świeże owoce, 
owoce cytrusowe, owoce suszone), sektor półtrwałych upraw 
owocowych, uprawy winorośli, ogrodnictwa, roślin aromatycz
nych, leczniczych, wykorzystywanych do produkcji perfum 
i stymulujących oraz sektor uprawy ryżu. 

Hodowla przeżuwaczy i produkcja bezglebowa. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

ODEADOM 
12 rue Henri Rol-Tanguy 
TSA 60006 
93555 Montreuil Cedex 
FRANCE 

Adres internetowy: 

http://www.odeadom.fr/wp-content/uploads/2010/08/ 
100817-groupements-de-producteurs.pdf 

Inne informacje: Program pomocy pozwoli na kontynuację 
programu pomocy XA 110/08, dysponując rocznym budżetem 
lepiej dostosowanym do potrzeb grup producentów 
z francuskich departamentów zamorskich.
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