
ZAWIADOMIENIA 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 WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzą-
cych działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniają-

cego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

(2008/C 140/12)

Numer XA: XA 87/08

Państwo członkowskie: Belgia
Region: Vlaanderen
Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Vlaams Interprovinciaal Verbond
Van Fokkers Van Neerhofdieren vzw

Podstawa prawna:
Decreet van 21 december 2007 houdende de algemene uitga-
venbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begroting-
sjaar 2008.

Koninklijk besluit van 2 juni 1998 betreffende de zoötechnische
en genealogische voorschriften voor de verbetering en de
instandhouding van pluimvee- en konijnenrassen.

Ministerieel besluit van 17 maart 2005 houdende de erkenning
en subsidiëring van organisaties in het kader van de aanmoedi-
ging en de verbetering van de pluimvee- en konijnenfokkerij

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
7 500 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensyw-
ność pomocy wynosi 100 % na pokrycie kosztów administracyj-
nych związanych z ustanowieniem i utrzymaniem ksiąg hodow-
lanych

Data realizacji:
Pomoc będzie można przyznać od 1 marca i najwcześniej
15 dni po jej zgłoszeniu.

Pomoc można przyznać na mocy decyzji wykonawczych wyda-
wanych co roku. Należy sporządzić projekt decyzji wykona-
wczej. W decyzji należy ująć klauzulę zawieszającą

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Dotacja została przyznana na okres do
31.12.2008

Cel pomocy:
Uznane stowarzyszenie Vlaams Interprovinciaal Verbond van
Fokkers van Neerhofdieren vzw (VIVFN) utrzymuje księgi
hodowlane i rejestry wielu ras królików i drobnego inwentarza.

Stowarzyszenie VIVFN poinformowało, że pomoc zostanie
wykorzystana do pokrycia kosztów gromadzenia, przetwarzania,
przygotowywania do użytku i publikowania danych rejestracyj-
nych.

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

Art. 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
Koning Albert II laan 35, bus 40
B-1030 Brussel

Strona internetowa:
http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/eu.html

Inne informacje: —

Jules VAN LIEFFERINGE
Secretaris-generaal
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