
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 178/14)

Numer pomocy XA 8/08

Państwo członkowskie Dania

Region —

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Udgivelse af fagligt tidsskrift

Podstawa prawna Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om marked-
sordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse
nr. 297 af 28. april 2004

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

300 000 DKK

Maksymalna intensywność pomocy 100 %

Data realizacji Po przyjęciu przez Komisję programu pomocy na mocy rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

31 grudnia 2008 r.

Cel pomocy Publikacja materiałów fachowych dotyczących hodowli owiec. Pomoc przyznaje
się zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. d) ppkt (iii)

Sektor(-y) gospodarki Sektor rolny

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Fåreafgiftsfonden
Axelborg,Vesterbrogade 4A, 4. sal
DK-1620 København V

Adres internetowy http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-
E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Inne informacje —

Numer pomocy XA 9/08

Państwo członkowskie Dania

Region —
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Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Dyrlægerådgivning

Podstawa prawna Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om marked-
sordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse
nr. 297 af 28. april 2004

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

100 000 DKK

Maksymalna intensywność pomocy 100 %

Data realizacji Po przyjęciu przez Komisję programu pomocy na mocy rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

31 grudnia 2008 r.

Cel pomocy Usługi doradcze dla rolników zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. c)

Sektor(-y) gospodarki Sektor rolny

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Fåreafgiftsfonden
Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A
DK-1620 København V

Adres internetowy http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-
E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Inne informacje —

Numer pomocy XA 10/08

Państwo członkowskie Dania

Region —

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Distriktsforedrag for fåreholdere

Podstawa prawna Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om marked-
sordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse
nr. 297 af 28. april 2004

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

14 000 DKK

Maksymalna intensywność pomocy 100 %

Data realizacji Po przyjęciu przez Komisję programu pomocy na mocy rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

31 grudnia 2008 r.

15.7.2008C 178/12 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Cel pomocy Usługi doradcze dla rolników zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. c)

Sektor(-y) gospodarki Sektor rolny

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Fåreafgiftsfonden
Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A
DK-1620 København V

Adres internetowy http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-
E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Inne informacje —

Numer pomocy XA 11/08

Państwo członkowskie Dania

Region —

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Temadage for nystartede fåreholdere

Podstawa prawna Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om marked-
sordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse
nr. 297 af 28. april 2004

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

20 000 DKK

Maksymalna intensywność pomocy 100 %

Data realizacji Po przyjęciu przez Komisję programu pomocy na mocy rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

31 grudnia 2008 r.

Cel pomocy Kształcenie rolników zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. a) ppkt (i) oraz (ii)

Sektor(-y) gospodarki Sektor rolny

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Fåreafgiftsfonden
Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A
DK-1620 København V

Adres internetowy http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-
E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Inne informacje —

Numer pomocy XA 12/08

Państwo członkowskie Dania

Region —
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Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Temadage om avlsredskaber

Podstawa prawna Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om marked-
sordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse
nr. 297 af 28. april 2004

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

10 000 DKK

Maksymalna intensywność pomocy 100 %

Data realizacji Po przyjęciu przez Komisję programu pomocy na mocy rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

31 grudnia 2008 r.

Cel pomocy Kształcenie rolników zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. a) pkt (i) oraz (ii)

Sektor(-y) gospodarki Sektor rolny

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Fåreafgiftsfonden
Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A
DK-1620 København V

Adres internetowy http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-
E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Inne informacje —
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