
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 355/08) 

Nr pomocy: XA 154/10 

Państwo członkowskie: Republika Słowenii 

Region: Območje občine Benedikt 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Podpora programom razvoja 
podeželja v Občini Benedict 2010–2013 

Podstawa prawna: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, 
pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Benedict (II Poglavje) 

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

2010 r. – 17 293,00 EUR 

2011 r. – 17 293,00 EUR 

2012 r. – 17 293,00 EUR 

2013 r. – 17 293,00 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 

Inwestycje w gospodarstwach rolnych zajmujących się 
produkcją podstawową: 

— do 50 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji na obszarach 
o niekorzystnych warunkach gospodarowania, 

— do 40 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji na pozosta 
łych obszarach, 

— do 60 % kosztów na obszarach o niekorzystnych warun
kach gospodarowania i 50 % na innych obszarach, 
w przypadku inwestycji poczynionych przez młodych 
rolników. 

Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków: 

— do 100 % rzeczywiście poniesionych kosztów inwestycji lub 
działań służących zachowaniu zabytkowych obiektów 
nieprodukcyjnych. Koszty te mogą obejmować uzasadnioną 

kompensację prac przedsięwziętych przez samego rolnika 
lub jego pracowników, do limitu w kwocie 10 000 EUR 
rocznie, 

— do 60 % (lub 75 % na obszarach o niekorzystnych warun
kach gospodarowania) kwalifikowalnych kosztów inwestycji 
służących zachowaniu historycznych obiektów produkcyj
nych w gospodarstwach rolnych, pod warunkiem, że inwe
stycja nie prowadzi do zwiększenia zdolności produkcyj
nych, 

— do 100 % dodatkowych kosztów poniesionych w związku 
z zastosowaniem tradycyjnych materiałów niezbędnych do 
zachowania historycznego charakteru budynków. 

Pomoc przeznaczona na scalanie gruntów: 

— do 100 % kwalifikowalnych kosztów. 

Pomoc na rzecz zachęty do produkcji produktów rolnych wyso
kiej jakości: 

— do 100 % kwalifikowalnych kosztów. 

Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym: 

— do 100 % kwalifikowalnych kosztów; pomoc przyznaje się 
w formie usług dotowanych i nie może ona obejmować 
bezpośrednich wypłat pieniężnych dla producentów. 

Data realizacji: Od dnia publikacji numeru ewidencyjnego 
wniosku w sprawie wyłączenia na stronie internetowej Komisji 
Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 

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

Cel pomocy: 

Wsparcie MŚP. 

Odesłania do artykułów rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 1857/2006 oraz koszty kwalifikowalne:
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Zasady przyznawania pomocy państwa i pomocy de minimis 
oraz stosowania innych środków na rzecz rozwoju rolnictwa 
i obszarów wiejskich w gminie Benedict (Pravilnik o dodeljevanju 
državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Benedict) obej
mują środki stanowiące pomoc państwa zgodnie 
z następującymi artykułami 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 przedsiębiorstw prowadzących działalność 
związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniają
cego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz.U. L 358 
z 16.12.2006, s. 3): 

— artykuł 4: rozporządzenia Komisji: Inwestycje 
w gospodarstwach rolnych 

— koszty kwalifikowalne: budowa, zakup lub modernizacja 
nieruchomości oraz ogólne koszty związane z takimi 
kwalifikowanymi wydatkami, 

— artykuł 5: rozporządzenia Komisji: Zachowanie tradycyjnych 
krajobrazów i budynków 

— koszty kwalifikowalne: koszty inwestycji w zachowanie 
nieprodukcyjnych obiektów dziedzictwa kulturalnego 
znajdujących się na terenie gospodarstw rolnych 
(obiekty archeologiczne lub historyczne) i zachowanie 
produkcyjnych obiektów dziedzictwa kulturalnego znaj
dujących się na terenie gospodarstw rolnych, takich jak 
budynki gospodarcze pod warunkiem, że inwestycja ta 
nie powoduje wzrostu zdolności produkcyjnych gospo
darstwa, 

— artykuł 13: rozporządzenia Komisji: Pomoc przeznaczona 
na scalanie gruntów 

— koszty kwalifikowalne: koszty prawno-administracyjne, 

— artykuł 14: rozporządzenia Komisji: Pomoc na rzecz 
zachęty do produkcji produktów rolnych wysokiej jakości 

— koszty kwalifikowalne: wydatki na działania w zakresie 
badań rynkowych, koncepcji i projektu produktu; koszty 
wprowadzenia systemów identyfikowalności, systemów 
zapewniających przestrzeganie norm zaświadczających 
o autentyczności i norm handlowych oraz systemów 
audytów środowiskowych; koszty szkolenia personelu 
w celu zastosowania programów i systemów opisanych 
powyżej; koszty opłat pobieranych przez uznane organy 
certyfikujące za początkową certyfikację zapewnienia 
jakości i podobne systemy. Pomoc jest przyznawana 
w postaci dotowanych usług i nie obejmuje bezpośred
nich wypłat pieniężnych dla producentów, 

— artykuł 15: rozporządzenia Komisji: Zapewnienie wsparcia 
technicznego w sektorze rolnym 

— koszty kwalifikowalne: koszty kształcenia i szkoleń 
rolników i pracowników rolnych oraz usług doradczych 
pod warunkiem, że nie mają one charakteru ciągłego ani 

okresowego; koszty organizacji i uczestnictwa w forach 
wymiany doświadczeń między gospodarstwami, organi
zacji konkursów, wystaw i targów oraz uczestnictwa 
w tych wydarzeniach, jak również kosztów publikacji 
oraz usług zastępstwa w gospodarstwie. Pomoc jest 
przyznawana w postaci dotowanych usług i nie obej
muje bezpośrednich wypłat pieniężnych dla produ
centów. 

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie sektory rolnictwa 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Občina Benedict 
Čolnikov trg 5 
SI-2234 Benedikt 
SLOVENIJA 

Adres internetowy: http://www.uradni-list.si/1/objava. 
jsp?urlid=201065&objava=3633 

Inne informacje: — 

Župan 
Milan GUMZAR 

Nr pomocy: XA 164/10 

Państwo członkowskie: Republika Słowenii 

Region: Območje Občine Piran 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Podpora in ukrepi za razvoj 
kmetijstva in podeželja v Občini Piran 

Podstawa prawna: Pravilnik o izvajanju pomoči za razvoj 
kmetijstva in podeželja v Občini Piran za programsko obdobje 
2011–2013 (poglavje IV) 

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

w 2011 r. – 75 000 EUR 

w 2012 r. – 82 000 EUR 

w 2013 r. – 90 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 

1) Inwestycje w gospodarstwach rolnych zajmujących się 
produkcją podstawową: 

— do 40 % kosztów inwestycji na pozostałych obszarach, 

— do 50 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji na obsza
rach o niekorzystnych warunkach gospodarowania;
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2) inwestycje związane z zachowaniem tradycyjnych krajob
razów i budynków: 

— do 100 % kosztów sporządzenia niezbędnej dokumen
tacji rekonstrukcji i renowacji historycznych obiektów 
nieprodukcyjnych, znajdujących się w gospodarstwach 
rolnych, 

— do 60 % (75 % na obszarach o niekorzystnych warun
kach gospodarowania) kosztów rzeczywistych inwestycji 
w obiekty produkcyjne w gospodarstwach pod warun
kiem, że inwestycja nie prowadzi do zwiększenia zdol
ności produkcyjnych gospodarstwa; 

3) pomoc przeznaczona na scalanie gruntów: 

— do 100 % rzeczywiście poniesionych kosztów postę
powań prawnych i administracyjnych, włączając koszty 
inspekcji; 

4) pomoc na rzecz zachęty do produkcji produktów rolnych 
wysokiej jakości: 

— do 100 % kosztów badań rynku oraz opracowania 
koncepcji i projektu produktu, w tym także przygoto
wania wniosków o rejestrację chronionego oznaczenia 
geograficznego lub wydanie świadectwa specyficznego 
charakteru zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa 
wspólnotowego oraz kosztów wdrożenia systemów 
zapewnienia jakości, oraz szkoleń personelu w związku 
z stosowaniem programów i systemów. Pomoc jest przy
znawana w formie usług dotowanych i nie może obej
mować bezpośrednich wypłat pieniężnych dla produ
centów; 

5) pomoc na zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze 
rolnym: 

— do 100 % kosztów kształcenia i szkoleń, usług dorad
czych świadczonych przez osoby trzecie oraz organizacji 
i uczestnictwa w forach wymiany doświadczeń między 
gospodarstwami, organizacji konkursów i targów, jak 
również kosztów publikacji, katalogów i stron interneto
wych. Pomoc jest przyznawana w formie usług dotowa
nych i nie może obejmować bezpośrednich wypłat 
pieniężnych dla producentów. 

Data realizacji: Od dnia publikacji numeru ewidencyjnego 
wniosku w sprawie wyłączenia na stronie internetowej Komisji 
Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 

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

Cel pomocy: 

Wsparcie MŚP. 

Odesłania do artykułów rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 1857/2006 i koszty kwalifikowalne (program pomocy lub 
pomoc indywidualna): 

Projekt przepisów w sprawie zasad przyznawania pomocy 
państwa na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w gminie 
Piran w okresie programowania 2011–2013 (rozdział IV) obej
muje środki stanowiące pomoc państwa zgodnie 
z następującymi artykułami 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 przedsiębiorstw prowadzących działalność 
związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniają
cego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz.U. L 358 
z 16.12.2006, s. 3) oraz rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem 
w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie 
w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz.U. L 214 z 9.8.2008, s. 3): 

— artykuł 4: rozporządzenia Komisji: inwestycje 
w gospodarstwa rolne zajmujące się produkcją podstawową, 

— artykuł 5: rozporządzenia Komisji: zachowanie tradycyjnych 
krajobrazów i budynków, 

— artykuł 13: rozporządzenia Komisji: pomoc przeznaczona 
na scalanie gruntów, 

— artykuł 14: rozporządzenia Komisji: pomoc na rzecz 
zachęty 
do produkcji produktów rolnych wysokiej jakości, 

— artykuł 15: rozporządzenia Komisji: pomoc na rzecz 
wsparcia technicznego w sektorze rolnym. 

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Občina Piran 
Tartinijev trg 2 
SI-6330 Piran 
SLOVENIJA 

Adres internetowy: 

http://www.piran.si/index.php?page=static&item=418
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Inne informacje: 

Po wejściu w życie niniejszego programu przestaje obowią
zywać program XA 418/07. 

Powyższa strona internetowa zapewnia dostęp do podstawy 
prawnej: Pravilnik o izvajanju drzavne pomoci na podrocju 
kmetijstva_2011_2013.doc (150 KB). 

Predstojnica Urada za gospodarstvo in turizem 

Tanja FRANCA 

Nr pomocy: XA 165/10 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: Veneto 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Progetti formativi rivolti a favore 
delle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli. 

Podstawa prawna: 

L. 845/1978 «Legge quadro in materia di formazione professio
nale». 

L.R. n. 10 del 30.1.1990 «Ordinamento del sistema della forma
zione professionale e organizzazione delle politiche regionali del 
lavoro». 

DGR n. 1920 del 27 luglio 2010 della Regione del Veneto. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
1 300 000,00 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: Od dnia publikacji numeru ewidencyjnego 
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 dnia 31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: 

Pomoc techniczna (art. 15 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006): 

Pomoc przeznaczona na realizację dla rolników szkoleń 
w ramach kształcenia ustawicznego obejmujących różne zagad
nienia: 

— szkolenia dotyczące uzyskiwania zezwoleń na zakup 
i stosowanie wyrobów fitosanitarnych, 

— szkolenia dotyczące uzyskiwania kwalifikacji zawodowych 
lub uprawnień do wykonywania zawodu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w przypadku których szko
lenia lub szkolenia przypominające mają zasadnicze 
znaczenie, 

— szkolenia przypominające lub doskonalące wiedzę, 

— szkolenia dotyczące uzyskania odpowiednich „kwalifikacji 
zawodowych” zgodnie z przepisami wspólnotowymi lub 
procedurą certyfikacji, o której mowa w ustawie nr 99/2004 
(rolnik zawodowy). 

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Regione del Veneto 
Palazzo Balbi 
Dorsoduro 3901 
30123 Venezia VE 
ITALIA 

Tel. +39 412795030 
Faks +39 412795085 
E-mail: dir.formazione@regione.veneto.it 

Adres internetowy: 

http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/ 
Formazione+e+Lavoro/ModulisticaREG.htm 

kliknąć na link „settore primario” 

Inne informacje: 

Dodatkowych informacji udziela: 

Direzione Regionale Formazione 
Fondamenta S. Lucia 
Cannaregio 23 
30121 Venezia VE 
ITALIA 

Tel. +39 412795029-5030 
Faks +39 412795085 
E-mail: dir.formazione@regione.veneto.it 

Nr pomocy: XA 169/10 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: Provincie Utrecht (Utrecht) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Pilots duurzaam ondernemen
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Podstawa prawna: 

Subsidieverordening inrichting landelijk gebied 2006 

Besluit subsidiekader ILG-AVP, artikel 3.2.1 Pilots duurzaam 
ondernemen 

Artykuł 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 – Pomoc tech
niczna. 

Przyznanie pomocy spełnia wymogi przewidziane w art. 15 
ust. 2–4. 

W szczególności: 

— w odniesieniu do ust. 2: pomoc przyznawana jest wyłącznie 
na pokrycie kosztów, o których mowa w tym ustępie, 

— w odniesieniu do ust. 3: pomoc pokrywa mniej niż 100 % 
kosztów projektu. Pomoc przyznaje się na rzecz firmy 
konsultingowej, która świadczy usługi na rzecz uczestniczą
cych producentów. Usługi doradcze są zatem dotowane. 
Pomoc nie obejmuje bezpośrednich wypłat pieniężnych 
dla producentów, 

— w odniesieniu do ust. 4: w dotowanym projekcie uczestni
czyć mogą wszyscy producenci z danego sektora i danego 
obszaru. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Jednorazowa pomoc o maksymalnej wysokości 52 020 EUR 
w okresie od dnia 15 lipca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensyw
ność pomocy wynosi 90 % kosztów kwalifikowalnych. 

Data realizacji: Dnia 15 lipca 2010 r., po opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zgodnie z art. 18 ust. 
1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2012 r. 

Cel pomocy: 

Jednorazowa pomoc na rzecz Wageningen – UR Livestock 
Research w celu poprawy wykorzystania użytków zielonych. 

Cel: przeszkolenie producentów mleka w zakresie zrównoważo
nego użytkowania gleby i użytków zielonych. 

Sektor(-y) gospodarki: Producenci mleka w Oost Utrecht 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Provincie Utrecht 
Postbus 80300 
3508 TH Utrecht 
NEDERLAND 

Adres internetowy: 

http://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/landbouw/ 
vitaal-platteland/steunregelingen/#subcontent 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 177/10 

Państwo członkowskie: Republika Litewska 

Region: — 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Paramos teikimas už šalutinių 
gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, pašalinimą ir 
sunaikinimą (schemos XA 40/10 pakeitimas). 

Podstawa prawna: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
2007 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3D-162 „Dėl paramos 
teikimo už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti 
žmonėms, pašalinimą ir sunaikinimą taisyklių patvirtinimo ir 
žemės ūkio ministro 2006 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 3D- 
217 bei žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 
3D-385 pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo projektas. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
3 100 000 LTL (897 822 EUR zgodnie z oficjalnym kursem 
wymiany euro) 

Maksymalna intensywność pomocy: 

1) do 100 % kosztów usunięcia i zniszczenia martwych zwie
rząt, w przypadku gdy istnieje obowiązek poddania ich 
testom na obecność TSE; 

2) do 100 % kosztów usunięcia i do 75 % kosztów zniszczenia 
martwych zwierząt, w przypadku: 

— usunięcia martwego bydła, owiec i kóz, które nie podle
gają obowiązkowym testom na obecność TSE, 

— usunięcia martwych koni, 

— usunięcia martwych świń – dotacja przeznaczona jest dla 
wszystkich hodowców świń posiadających mniej niż 
1 000 sztuk świń;
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3) do 61 % kosztów usunięcia i do 59 % kosztów zniszczenia 
martwych zwierząt, w przypadku: 

— usunięcia martwych świń – dotacja przeznaczona jest dla 
hodowców świń posiadających więcej niż 1 000 sztuk, 
którą to ilość określa się na podstawie danych z 1 
stycznia bieżącego roku zawartych w rejestrze zwierząt 
gospodarskich, prowadzonym przez przedsiębiorstwo 
państwowe „Centrum informacji i przedsiębiorczości 
rolnej”, 

— usunięcia martwych ptaków. 

Data realizacji: Program wchodzi w życie po przesłaniu przez 
Komisję zawiadomienia o otrzymaniu programu, opatrzeniu 
programu numerem identyfikacyjnym oraz opublikowaniu 
zestawienia informacji na stronach internetowych. 

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

Cel pomocy: 

Pomoc dla MŚP. 

Udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom i rolnikom z sektora 
hodowli i chowu zwierząt gospodarskich w celu zagwaranto
wania bezpiecznego usuwania padłych zwierząt w ramach 
jednolitego programu monitorowania. 

Stosuje się art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 
z dnia 15 grudnia 2006 r. 

Sektor(-y) gospodarki: Produkcja podstawowa produktów 
rolnych 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 
Gedimino pr. 19 
LT-01103 Vilnius 
LIETUVA/LITHUANIA 

Adres internetowy: 

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=48722 

Inne informacje: 

Ze względu na fakt, iż dnia 1 marca 2010 r. wszedł w życie 
nowy program pomocy państwa przeznaczony na usuwanie 
i niszczenie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do 
środków przeznaczonych na zarządzanie produktami ubocz
nymi pochodzenia zwierzęcego w 2010 r. kwoty przewidziane 
na gromadzenie i przetwarzanie produktów ubocznych pocho
dzenia zwierzęcego nie odpowiadały rzeczywistości: ponieważ 
spodziewano się większych ilości produktów ubocznych pocho
dzenia zwierzęcego stanowiących zagrożenie ze względu na 

zarażenie encefalopatią gąbczastą (pochodzącą z bydła 
w wieku powyżej 24 miesięcy oraz owiec i kóz w wieku 
powyżej 18 miesięcy), postanowiono, iż koszty usuwania 
i niszczenia tych produktów objęte zostaną dotacjami pokrywa
jącymi 100 % tych kosztów. Ze względu na dostępne środki 
zdecydowano o dotacjach na usuwanie i niszczenie innych 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego – pochodzą
cych ze świń oraz martwych ptaków – w wysokości 18 % 
kosztów ich gromadzenia i niszczenia. Po upływie pierwszych 
sześciu miesięcy okazało się, iż ilość produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego, na których zniszczenie obowiązywała 
dotacja w wysokości 100 % kosztów, jest mniejsza niż przewi
dywano, w związku z czym intensywność pomocy dla sektorów 
wieprzowego i drobiowego, które nie otrzymują tak wysokich 
dotacji została podniesiona (do 61 % na usunięcie i 59 % na 
zniszczenie). 

System przyznawania pomocy państwa na zarządzanie szcząt
kami martwych zwierząt potencjalnie zainfekowanymi encefalo
patią gąbczastą w ramach niniejszego programu pozostaje bez 
zmian, a koszty ich usunięcia (transportu) oraz zniszczenia 
pokrywane są do 100 %. Podobna pomoc gwarantowana jest 
na pokrycie kosztów zarządzania przez organy publiczne 
szczątkami zwierząt laboratoryjnych lub martwych zwierząt, 
których właścicieli nie można ustalić, jeżeli stanowią one zagro 
żenie dla zdrowia ludzkiego, zdrowia zwierząt lub dla środo
wiska oraz na koszty zarządzania szczątkami martwych dzikich 
zwierząt, potencjalnie zarażonych chorobami przenoszącymi się 
na inne zwierzęta lub na ludzi. 

W odniesieniu do zarządzania szczątkami innego rodzaju bydła, 
owiec, kóz, koni oraz świń koszty usuwania martwych zwierząt 
pokrywane są w 100 %, a ich zniszczenia w 75 %. 

Wejście w życie niniejszego programu oznacza zamknięcie 
programu pomocy XA 40/10. 

Nr pomocy: XA 197/10 

Państwo członkowskie: Irlandia 

Region: Państwo członkowskie 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Provision of consultancy services 
and technical expertise to the Irish Sheep Industry 

Podstawa prawna: National Development Plan 2007-2013 

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

Maksymalna intensywność pomocy: Do 100 % kosztów 
kwalifikowalnych 

Data realizacji: dnia 1 stycznia 2011 r.
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Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 
31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: 

Celem nowego programu hodowli owiec jest: 

— zwiększenie rentowności i stabilności krajowych stad owiec 
poprzez zwiększenie produktywności i obniżenie kosztów 
w sektorze ze szczególnym naciskiem na wymogi rynku, 

— wprowadzenie zasadniczych zmian infrastrukturalnych 
w istniejącym krajowym systemie hodowli owiec w celu 
zapewnienia w przyszłości rentownej i trwałej hodowli 
owiec. 

Niniejsza pomoc przyznawana jest zgodnie z art. 15 ust. 2 
lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006, który 
dotyczy zapewnienia wsparcia technicznego w sektorze rolnym. 

Sektor(-y) gospodarki: Sektor owczarski 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Department of Agriculture, Fisheries and Food 
Agriculture House 
Kildare Street 
Dublin 2 
IRELAND 

Adres internetowy: http://www.agriculture.gov.ie/ndp_state_ 
aid 

Inne informacje: —
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