
INFORMACJE 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 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 290/05) 

Nr pomocy: XA 138/10 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: Vlaanderen 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Communicatiemiddelen voor de 
korte keten — de kortste link naar de consument, najaar 2010 

Podstawa prawna: Subsidiebesluit voor het project „Commu
nicatiemiddelen voor de korte keten — de kortste link naar de 
consument” van Bioforum Vlaanderen vzw (zie bijlage). 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
0,025 mln EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensyw
ność pomocy wynosi 93,81 % rzeczywiście poniesionych 
kosztów zgłoszonego programu pomocy. Koszty ogólne nie 
kwalifikują się do przyznania wsparcia. 

Data realizacji: Pomoc zostanie przyznana po podpisaniu 
decyzji o dotacji przez ministra oraz zabudżetowaniu środków 
przewidzianych na ten cel (połowa sierpnia do września 2010 
r.) i wejdzie w życie po opublikowaniu środka pomocy 
w Dzienniku Urzędowym. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2010 r. 

Cel pomocy: 

Pomoc zostanie przyznana na rzecz Bioforum jesienią 2010 r. 
w celu wsparcia krótkiego kanału dystrybucji rolnictwa ekolo
gicznego i ekologicznej żywności. Pomoc ma na celu, z jednej 
strony, wsparcie sklepów działających przy gospodarstwach 
rolnych oraz właścicieli straganów poprzez materiały informa
cyjne (chorągiewki, tablice informacyjne, naklejki samochodowe, 
plandeki) w celu zwiększenia ich widoczności. Z drugiej strony 
program przyczyni się do upowszechnienia wiedzy na temat 
rolnictwa ekologicznego poprzez broszurę „Vergeten biogro
enten” („Zapomniane warzywa ekologiczne”) wydaną przez 
stowarzyszenie Velt i rozprowadzenie jej wśród uczestników 
krótkiego kanału dystrybucji, którzy mogą przekazać je swoim 
klientom w formie upominku. 

Pomoc wchodzi w zakres art. 15 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006. Pomoc może pokryć 100 % następujących 
kosztów: 

artykuł 15 ust. 2 lit. c): pomoc dotycząca usług doradczych 
świadczonych przez strony trzecie; 

artykuł 15 ust. 2 lit. e): pomoc na rzecz udokumentowanych 
informacji dotyczących systemów jakości otwartych na 
produkty z innych krajów, na produkty generyczne i korzyści 
żywieniowe produktów generycznych oraz proponowane wyko
rzystanie tych produktów; 

artykuł 15 ust. 2 lit. f): pomoc na rzecz publikacji, takich jak 
katalogi lub strony internetowe przedstawiające udokumento
wane informacje dotyczące producentów z danego regionu 
lub producentów danego produktu, pod warunkiem że infor
macja oraz jej prezentacja są neutralne oraz że wszyscy zainte
resowani producenci mają takie same szanse na zaprezento
wanie się w publikacji. Pomoc zostanie przyznana wyłącznie 
na działania i materiały informacyjne, w których brak jest 
odniesień do pochodzenia produktu. 

W ramach programu nie przewiduje się przyznawania pomocy 
na cele reklamowe. 

Wszystkie ustępy art. 15 będą przestrzegane. 

Sektor(-y) gospodarki: 

Rolnictwo ekologiczne 

Pomoc zostanie przyznana jedynie małym i średnim przedsię
biorstwom. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Departement Landbouw en Visserij 
Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling 
Koning Albert II laan 35, bus 40 
1030 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Adres internetowy: 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1629 

Inne informacje: — 

Jules VAN LIEFFERINGE 
Sekretarz Generalny
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Nr pomocy: XA 139/10 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: Vlaanderen 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Facultatieve subsidie aan KVLV 
vzw 

Podstawa prawna: Ministerieel Besluit houdende de toekenning 
van een facultatieve subsidie aan KVLV vzw. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
25 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: 1 października 2010 r. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2010 r. 

Cel pomocy: Pomoc techniczna (art. 15 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: A1 – produkcja rolna i zwierzęca, 
łowiectwo oraz usługi pokrewne 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Vlaamse overheid — Departement Landbouw en Visserij 
Koning Albert II laan 35, bus 40 
1030 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Adres internetowy: 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1724 

Inne informacje: Dołączona podstawa prawna znajduje się 
obecnie na etapie projektu.
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