
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Informacje przekazane 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 321/03) 

Nr pomocy: XA 185/10 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: Département de l'Isère 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Aides au pastoralisme en Isère, 
volet investissements 

Podstawa prawna: Articles L 1511-1 et suivants et articles 
L 3231-1 et suivants du code général des collectivités territo
riales. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
60 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 
— 50 % inwestycji lub prac z zakresu wyposażenia w celu 

wsparcia pasterstwa w obszarach górskich. 

— dodatkowo 10 % dla młodych rolników, 

— dotacja państwa wynosi 20 000 EUR na beneficjenta. 

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: 
Program pomocy jest objęty art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 

W celu promocji pasterskiego dziedzictwa naturalnego finan
sować będzie można konstrukcje zagród dla zwierząt, bramek 
automatycznych i zapór mostowych, a także konstrukcje ogro
dzeń, poideł i bramek segregujących (specjalne wyposażenie 
dostosowane do terenów górskich). 

Niniejsze wsparcie ekstensywnej gospodarki pasterskiej sprzyjać 
będzie różnorodności biologicznej i wielostronnemu wykorzys
taniu obszarów przyrodniczych. 

Ponadto 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). 

Sektor(-y) gospodarki: Organizacje pasterskie („groupement 
pastoraux”), pasterskie związki zawodowe, stowarzyszenia 
pasterskie w obszarach górskich (obszary pasterskie Alp Północ
nych w Isère) 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 
Monsieur le Président du Conseil général de l’Isère 
Direction de l’aménagement des territoires 
Service agriculture et forêt 
7 rue Fantin Latour 
BP 1096 
38022 Grenoble Cedex 1 
FRANCE 

Adres internetowy: 

http://www.isere.fr/include/viewFile.php?idtf=969&path= 
51%2FWEB_CHEMIN_969_1284372519.pdf 

Inne informacje: Program pomocy pozwoli na kontynuację 
programu pomocy XA 299/08, dysponując budżetem rocznym 
lepiej dostosowanym do potrzeb sektora rolnego w 
departamencie Isère. 

Nr pomocy: XA 186/10 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: Département de l'Isère
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Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Aides au pastoralisme en Isère, 
volet aménagement des espaces pastoraux 

Podstawa prawna: Articles L 1511-1 et suivants et articles 
L 3231-1 et suivants du code général des collectivités territo
riales. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
180 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 

— 75 % inwestycji i prac mających na celu ochronę elementów 
dziedzictwa kulturowego związanych z pasterstwem na 
obszarze górskim, 

— pomoc państwa wynosi 20 000 EUR na beneficjenta. 

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: 

Program pomocy jest objęty art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 

Celem będzie promocja dziedzictwa przyrodniczego 
i krajobrazu górskiego departamentu poprzez pomoc na rzecz 
zagospodarowania i odtworzenia pastwisk (hale i tereny 
wypasu) oraz zachowania możliwości produkcji pasz trady
cyjnej infrastruktury związanej z hodowlą. 

W szczególności możliwe będzie finansowanie wyposażenia 
szałasów, chat i tradycyjnych schronisk. 

Niniejsze wsparcie ekstensywnej gospodarki pasterskiej sprzyjać 
będzie różnorodności biologicznej i wielostronnemu wykorzys
taniu obszarów przyrodniczych, bez zwiększania zdolności 
produkcyjnych gospodarstwa. 

Ponadto 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). 

Sektor(-y) gospodarki: Organizacje pasterskie („groupement 
pastoraux”), pasterskie związki zawodowe, stowarzyszenia 
pasterskie w obszarach górskich (obszary pasterskie Alp Północ
nych w Isère) 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 
Monsieur le Président du Conseil général de l’Isère 
Direction de l’aménagement des territoires 
Service agriculture et forêt 
7 rue Fantin Latour 
BP 1096 
38022 Grenoble Cedex 1 
FRANCE 

Adres internetowy: 

http://www.isere.fr/include/viewFile.php?idtf=968&path= 
53%2FWEB_CHEMIN_968_1284372500.pdf 

Inne informacje: Program pomocy pozwoli na kontynuację 
programu pomocy XA 300/08, dysponując rocznym budżetem 
lepiej dostosowanym do potrzeb sektora rolnego w 
departamencie Isère. 

Nr pomocy: XA 188/10 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: Region Rhône-Alpes 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Aide à l’agriculture biologique en 
région Rhône-Alpes: accompagnement individualisé à la conver
sion 

Podstawa prawna: 

Articles L 1511-1 et suivants, article L 4211-1 du code général 
des collectivités territoriales 

Délibération du Conseil régional Rhône-Alpes PRADR 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
200 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 

50 % 

W wysokości 50 % wydatków, w maksymalnej kwocie 
2 700 EUR na gospodarstwo rolne. 

Data realizacji: Od dnia otrzymania potwierdzenia odbioru 
zawierającego numer identyfikacyjny środka oraz od opubliko
wania streszczenia programu środka na stronie internetowej 
Komisji. 

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

Cel pomocy: 

Zgodnie z art. 15 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 
celem pomocy jest zapewnienie wsparcia technicznego 
w sektorze rolnym w ramach planu przechodzenia na 
produkcję ekologiczną.
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To wsparcie techniczne polega z jednej strony na ocenie możli
wości technicznych i rentowności ekonomicznej zmiany części 
lub całości produkcji rolniczej na produkcję ekologiczną, a z 
drugiej strony – na zapewnianiu gospodarstwu doradztwa 
podczas zmiany produkcji na produkcję ekologiczną. 

To indywidualne doradztwo w zakresie zmiany metod 
produkcji pozwoli na maksymalizację szans powodzenia 
zmiany metod produkcji, optymalnie dostosowując sposób 
przestawienia produkcji do sytuacji danego gospodarstwa 
rolnego. 

Doradztwo proponowane rolnikom składa się z dwóch etapów: 

— pierwszy etap przed przejściem na produkcję ekologiczną: 
diagnoza i projekt zmian, 

— drugi etap w 1. lub 2. roku po przejściu na produkcję 
ekologiczną: działania następcze na wniosek rolnika. 

Zgodnie z pkt 3 i 4 art. 15 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1857/2006 środki pomocy nie będą wypłacane pojedynczym 
osobom prowadzącym gospodarstwo rolne. Kwalifikujący się 
wnioskodawcy będą mogli wziąć udział w działaniach prowa
dzonych przez struktury zbiorowe bez obowiązku przystąpienia 
do tych struktur. 

Ponadto 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, 

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

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie gospodarstwa rolne na 
wszystkich obszarach regionu Rhône Alpes. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 
Monsieur le Président du Conseil régional Rhône-Alpes 
Direction de l’agriculture et du développement rural 
Service Agriculture 
78 route de Paris 
69751 Charbonnières les Bains Cedex 
FRANCE 

Adres internetowy: 

http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_AIDE/PAR_TPL_ 
IDENTIFIANT/109/18-les-aides-de-la-region.htm 

Inne informacje: —
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