
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 220/07) 

Nr pomocy: XA 106/10 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: Vlaanderen 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Vlaamse Rundveeteelt Vereni
ging vzw 

Podstawa prawna: 

Decreet van 18 december 2009 houdende de algemene uitga
venbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotin
gsjaar 2010; 

Koninklijk besluit van 23 september 1971 betreffende de verbe
tering van het rundveeras; 

Ministerieel besluit van 27 februari 1991 betreffende de verbe
tering van het rundveeras; 

Ministerieel besluit houdende de toekenning van een facultatieve 
subsidie aan de vzw Vlaamse Rundveeteelt Vereniging voor het 
werkingsjaar 2010. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
1 104 050 mln EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 

Maksymalna intensywność pomocy na pokrycie kosztów admi
nistracyjnych związanych z ustanowieniem i utrzymaniem ksiąg 
hodowlanych wynosi 100 %. 

Maksymalna intensywność pomocy na pokrycie kosztów badań 
przeprowadzonych przez strony trzecie lub w ich imieniu, 
w celu określenia jakości genetycznej lub wydajności inwen
tarza, z wyjątkiem kontroli podejmowanych przez właściciela 
inwentarza i rutynowych kontroli jakości mleka, wynosi 70 %. 

Data realizacji: 

Pomoc będzie można przyznać od dnia 1 czerwca 
i najwcześniej 15 dni po jej zgłoszeniu. 

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

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Dotacja została przyznana na okres do dnia 
31 grudnia 2010 r. 

Cel pomocy: 

Zarejestrowane stowarzyszenie Vlaamse Rundveevereniging 
(VRV) utrzymuje księgi hodowlane dotyczące kilku ras bydła. 
Stowarzyszenie VRV informuje, że wykorzysta dotację na 
pokrycie kosztów administracyjnych związanych 
z ustanowieniem i utrzymaniem ksiąg hodowlanych, w tym 
dotyczących rejestrowania narodzin i rodowodu w bazie danych 
oraz sporządzania i wydawania świadectw zootechnicznych 
i rodowodowych. 

Zarejestrowane stowarzyszenie Vlaamse Rundveeteelt Vereni
ging (VRV) przeprowadza również badania w celu określenia 
jakości genetycznej lub wydajności zwierząt hodowlanych. Prze
prowadzone badania dotyczyły produkcji mleka. 

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

Artykuł. 16 ust. 1 lit. a): pomoc o stawce do 100 % na pokrycie 
kosztów administracyjnych związanych z ustanowieniem 
i utrzymaniem ksiąg hodowlanych. 

Artykuł. 16 ust. 1 lit. b): pomoc o stawce do 70 % kosztów 
badań przeprowadzonych przez strony trzecie lub w ich 
imieniu, w celu określenia jakości genetycznej lub wydajności 
inwentarza, z wyjątkiem kontroli podejmowanych przez właści
ciela inwentarza i rutynowych kontroli jakości mleka. 

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 
1030 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Adres internetowy: 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134 

Inne informacje: — 

Jules VAN LIEFFERINGE 
Secretaris-generaal
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http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134


Nr pomocy: XA 107/10 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: Vlaanderen 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Verbond voor Eieren, Pluimvee 
en Konijnen vzw 

Podstawa prawna: 

Decreet van 18 december 2009 houdende de algemene uitga
venbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotin
gsjaar 2010; 

Koninklijk besluit van 2 juni 1998 betreffende de zoötechnische 
en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instan
dhouding van de pluimvee- en konijnenrassen; 

Ministerieel besluit houdende de toekenning van een facultatieve 
subsidie aan de vzw Verbond voor Eieren, Pluimvee en Konijnen 
voor het werkingsjaar 2010. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
14 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensyw
ność pomocy wynosi 100 % wszystkich kosztów dotyczących 
usług doradczych świadczonych przez strony trzecie, opłat za 
usługi, które nie stanowią działalności ciągłej lub okresowej 
i nie mają związku ze zwykłymi wydatkami operacyjnymi 
przedsiębiorstwa, takimi jak: rutynowe usługi doradztwa podat
kowego, regularne usługi prawne czy reklama. 

Data realizacji: 

Pomoc będzie można przyznać od dnia 1 czerwca 
i najwcześniej 15 dni po jej zgłoszeniu. 

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

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Dotacja została przyznana na okres do dnia 
31 grudnia 2010 r. 

Cel pomocy: 

Zarejestrowane stowarzyszenie Verbond voor Eieren, Pluimvee 
en Konijnen vzw (VEPEK) informuje, że wykorzysta dotacje 
w celu świadczenia usług doradczych członkom prowadzącym 
gospodarstwa rolne zajmujące się produkcją podstawową 
w sektorach drobiu i królików, w zakresie zdrowia zwierząt, 
bezpieczeństwa żywności, jakości żywności, dobrostanu zwie
rząt, problemów związanych z ochroną środowiska oraz kwestii 
związanych z gospodarką i kwestii technicznych związanych 
z hodowlą. 

Pomoc przyznawana jest na mocy art. 15 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006 i spełnia kryteria w nim ustanowione. 

Artykuł 15 ust. 2 lit. c): dotyczy usług doradczych świadczo
nych przez strony trzecie – opłat za usługi, które nie stanowią 
działalności ciągłej lub okresowej i nie mają związku ze 
zwykłymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi 
jak: rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi 
prawne czy reklama. 

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 
1030 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Adres internetowy: 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134 

Inne informacje: — 

Jules VAN LIEFFERINGE 
Secretaris-generaal
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