
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 

(2011/C 79/08) 

Nr pomocy: SA.31971 (2010/XA) 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: Provincia Autonoma di Trento 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Disciplina relativa alla conces
sione degli indennizzi per i danni agli allevamenti colpiti da 
«Micoplasma agalactiae» (Agalassia contagiosa) 

Podstawa prawna: 

Na poziomie prowincji 

— L.P. 4 del 28 marzo 2003 «Sostegno dell’economia agricola, 
disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione 
di prodotti geneticamente non modificati». Capo IX «Eventi 
calamitosi»; articolo 52 «Altri eventi naturali», 

— deliberazione della Giunta provinciale n. 2362 del 
15 ottobre 2010, con la quale sono state approvate le 
Direttive all’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari per 
l’attuazione del Piano di controllo finalizzato all’eradicazione 
della Agalassia contagiosa negli allevamenti di soli caprini 
e negli allevamenti misti con prevalenza di animali caprini 
sugli ovini, 

— deliberazione n. 2623 del 19 novembre 2010 avente per 
oggetto: «Disciplina relativa alla concessione degli indennizzi 
per i danni agli allevamenti colpiti da “Micoplasma agalac
tiae” (Agalassia contagiosa)». 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Wymiar szkody i wielkość odpowiedniego wsparcia publicznego 
określono na podstawie danych dotyczących epidemii, potwier
dzonych przez organ sanitarny. Na podstawie dostępnych 
danych oraz obliczeń dokonanych w oparciu o okres obowią
zywania programu pomocy do dnia 31 grudnia 2013 r. szacuje 
się, że całkowite roczne wydatki wyniosą 200 000 EUR. 

Maksymalna intensywność pomocy: 

Przewiduje się wsparcie w wysokości 90 % i 70 % oszacowanej 
straty. 

Odszkodowania przewidziane w niniejszym programie pomocy 
będą wypłacane bezpośrednio poszkodowanym gospodarstwom 
rolnym – właścicielom lub posiadaczom tytułu własności 
poddanych ubojowi zwierząt. 

Data realizacji: Program będzie realizowany począwszy od 
dnia publikacji numeru rejestracyjnego wniosku o wyłączenie 
na stronie internetowej Komisji – Dyrekcji Generalnej ds. 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Pomoc może być przyznawana do dnia 
31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: 

Celem pomocy jest rekompensata strat poniesionych przez 
hodowców prowadzących działalność na terenie prowincji, 
w związku z wystąpieniem przypadków choroby Agalassia 
contagiosa; rekompensuje się wartość poddanych ubojowi zwie
rząt, straty związane z produkcją mleka oraz koszty poniesione 
w związku z zapobiegawczą kwarantanną zwierząt. 

Pomoc jest przyznawana w zastosowaniu art. 10 rozporzą
dzenia (WE) nr 1857/2006. 

Sektor(-y) gospodarki: Kod NACE: A00122 (Chów i hodowla 
owiec, kóz, koni, osłów, mułów i osłomułów) 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Provincia Autonoma di Trento 
Servizio Aziende agricole e territorio rurale 
Via G.B. Trener 3 
38100 Trento TN 
ITALIA 

Adres internetowy: 

— http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_ 
provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp (wystarczy wpisać 
numer i rok poszukiwanej decyzji), 

— http://www.delibere.provincia.tn.it/ricerca_delibere.asp 
(wystarczy wpisać numer i rok poszukiwanej decyzji). 

Inne informacje: Odszkodowania przewidziane w niniejszym 
programie pomocy są przyznawane w kontekście publicznego 
programu zapobiegania chorobom epizootycznym i ich 
kontroli. Z tego względu zaznacza się, że decyzją nr 2362 
z dnia 15 października 2010 r. przyjęto zalecenia Azienda 
provinciale per i Servizi Sanitari w sprawie kontroli zwalczania 
choroby Agalassia contagiosa w stadach kóz i stadach miesza
nych charakteryzujących się większą ilością kóz niż owiec.
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Nr pomocy: SA.32084 (2010/XA) 

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo 

Region: Scotland 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Cairngorms and Loch Lomond 
& The Trossachs National Park Authorities’ Provision of Tech
nical Support. 

Podstawa prawna: National Parks (Scotland) Act 2000 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity koszt programu wyniesie 990 000 GBP. 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: Program rozpoczyna się dnia 1 stycznia 
2011 r. Środki zostaną jednak wypłacone dopiero po wyrażeniu 
przez Komisję zgody na uruchomienie programu. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Program rozpocznie się dnia 1 stycznia 
2011 r. i zakończy dnia 31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: W ramach programu producenci działający na 
terenie parków narodowych otrzymywać będą wsparcie tech
niczne, zgodnie z przepisami przewidzianymi w art. 15. 
Pomoc w ramach programu udzielona będzie zgodnie 
z ustalonymi warunkami i dozwoloną intensywnością pomocy; 
nie będzie się wiązać z bezpośrednimi płatnościami na rzecz 
producentów, lecz świadczona będzie w formie rzeczowej za 
pośrednictwem dotowanych usług. 

Sektor(-y) gospodarki: Program dotyczy małych i średnich 
przedsiębiorstw zajmujących się produkcją podstawową 
produktów rolnych. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

National Park H.Q 
Carrochan Road 
Balloch 
Scotland 
G83 8EG 
UNITED KINGDOM 

Adres internetowy: 

http://www.lochlomond-trossachs.org/looking-after/support- 
for-land-managers/menu-id-653.html 

Inne informacje: —
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