
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 

(2009/C 262/10) 

Nr pomocy: XA 192/09 

Państwo członkowskie: Republika Federalna Niemiec 

Region: Schleswig-Holstein 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Entschädigung für Legehennen 
in Beständen mit Salmonellen-Befund 

Podstawa prawna: 

1) Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 z dnia 17 listopada 
2003 r. (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, s. 1) 

2) Verordnung zum Schutz gegen bestimmte Salmonelleninfek
tionen beim Haushuhn (Hühner-Salmonellen-Verordnung) 
vom 6. April 2009 (BGBl. I S. 752) 

3) Leitlinien zum Schutz schleswig-holsteinischer Legehennen
bestände vor dem Eintrag und der Verbreitung von Salmo
nellen der Typen S. enteritidis und S. typhimurium 

4) Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zur Bekämpfung 
von Salmonellen in Legehennenbeständen (Legehennen- 
Salmonellen-Beihilfe-Richtlinien) 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
130 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 50 % 

Data realizacji: Pomoc będzie przyznana od momentu umiesz
czenia w Internecie zestawienia informacji dotyczących 
programu pomocy. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2009 r. 

Cel pomocy: 

Salmonella jest wymieniona w załączniku do decyzji Rady 
nr 470/2009/WE. 

Odstępstwo opiera się na art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
1857/2006 i jest tym samym zgodne ze wspólnym rynkiem 
w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE. 

Celem pomocy jest wypłacenie odszkodowań w wysokości 
połowy wartości rynkowej zwierząt, które zostały zgodnie 
z wytycznymi zabite na skutek oficjalnego potwierdzenia zaka 
żenia salmonellą. 

Sektor(-y) gospodarki: 

Rolnictwo 

Uprawnionymi do pomocy właścicielami kur niosek są małe 
i średnie przedsiębiorstwa rolne w rozumieniu rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
Schleswig-Holstein 
Mercatorstraße 3 
24106 Kiel 
DEUTSCHLAND 

Adres internetowy: 

http://www.schleswig-holstein.de/UmweltLandwirtschaft/DE/ 
LandFischRaum/11_ZPLR/PDF/Beihilfe_Salmonellen,templateId= 
raw,property=publicationFile.pdf 

Inne informacje: — 

Birgitt FAIK
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Nr pomocy: XA 204/09 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: — 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Premio sotto forma di contri
buto all’imprenditoria giovanile per la partecipazione a forum 
per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre 
e fiere. 

Podstawa prawna: 

Legge 15 dicembre 1998 n. 441 recante «Norme per la diffu
sione e la valorizzazione dell’imprenditoria giovanile in agricol
tura». 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), 
articolo 1, comma 1068 e comma 1074. 

D.M. n. 15141 del 30 giugno 2009. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
400 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna kwota 
pomocy na każdą kwalifikującą się pozycję wynosić będzie 
40 000 EUR. 

Data realizacji: Od dnia opublikowania numeru rejestracji 
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: Pomoc będzie przyznawana do dnia 
31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: Pojedyncze środki można uznać za zapewnienie 
wsparcia technicznego w sektorze rolnym przewidziane 
w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. 

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale 
Via XX Settembre 20 
00187 Roma RM 
ITALIA 

Adres internetowy: 

http://www.politicheagricole.it/ 

Inne informacje: —
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