
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 

(2011/C 60/08) 

Nr pomocy: XA 194/10 

Państwo członkowskie: Republika Federalna Niemiec 

Region: Bayern 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Richtlinie des Bayer. Staatsminis
teriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten für die 
Förderung der Tierzucht Nr. 7824-L 

Podstawa prawna: 

Bayerisches Tierzuchtgesetz (BayTierZG); 

Richtlinie des Bayer. Staatsministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten für die Förderung der Tierzucht 
Nr. 7824-L 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
0,7 mln EUR na wsparcie uznanych stowarzyszeń hodowców 
zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006 

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalnie 50 % 

Data realizacji: Pomoc jest zatwierdzana rocznie, począwszy 
od momentu jej zatwierdzenia tj. wyłączenia przez Komisję 
Europejską. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Do 31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: Wsparcie finansowe umożliwiające uznanym 
przez organy państwowe stowarzyszeniom hodowców wykony
wanie działań w zakresie hodowli leżących w interesie 
publicznym oraz świadczenie usług. 

Sektor(-y) gospodarki: Gospodarstwa rolne 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) 
Abteilung Förderwesen und Fachrecht 
Menzinger Str. 54 
80638 München 
DEUTSCHLAND 

Adres internetowy: 
http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/rili_ 
tierzucht.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 199/10 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: Veneto 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Interventi integrati a supporto 
delle imprese venete — Politiche attive per il contrasto alla crisi 
— Linea 3 — II fase — Alte professionalità. 

Podstawa prawna: 

L.R. n. 10/90 «Ordinamento del sistema della formazione 
professionale e organizzazione delle politiche regionali del 
lavoro». 

DGR n. 1566 del 26 maggio 2009 «Politiche attive per il 
contrasto alla crisi occupazionale». 

DGR n. 1568 dell’8 giugno 2010 della Regione del Veneto 
e DDR n. 1357 dell’8 ottobre 2010. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
139 997,50 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: Od dnia publikacji numeru ewidencyjnego 
wniosku o wyłączenie na stronie internetowej Komisji – 
Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiej
skich 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo
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Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Regione del Veneto 
Palazzo Balbi 
Dorsoduro 3901 
30123 Venezia VE 
ITALIA 

Tel. +39 412795030 
Faks +39 412795085 
E-mail: dir.formazione@regione.veneto.it 

Adres internetowy: 
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e 
+Lavoro/Modulistica+FSE+Formazione+2007-2013.htm 

Inne informacje: 

Dodatkowych informacji udziela: 

Direzione Regionale Formazione 
Fondamenta S. Lucia 
Cannaregio 23 
30121 Venezia VE 
ITALIA 

Tel. +39 412795029 / 5030 
Faks +39 412795085 
E-mail: dir.formazione@regione.veneto.it 

Nr pomocy: XA 200/10 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: Campania, Lazio, Piemonte, Sicilia 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Contributi per la realizzazione di 
progetti o programmi di attività proposti da Organismi della 
filiera del settore corilicolo volti al miglioramento della qualità 
del prodotto e alle iniziative di marketing, valorizzazione 
e promozione dei territori vocati alla coltivazione della nocciola: 
Campania, Lazio, Piemonte e Sicilia. 

Podstawa prawna: 

— Decreto ministeriale n. 0017188 del 4 novembre 2010 
recante determinazione dei criteri e delle modalità per la 
realizzazione di progetti o programmi di attività di ricerca, 
sviluppo e valorizzazione della qualità e dell'innovazione di 
processo, nonché per la concessione dei relativi contributi 
concernenti la filiera del settore corilicolo, 

— Articolo 12 — L. 241/90: criteri e modalità per la conces
sione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, 

— Legge 7/3/03, n. 38: disposizioni in materia di agricoltura, 

— D.lgs 18/5/01, n. 228: orientamento e modernizzazione del 
settore agricolo, 

— D.lgs 27/5/05, n. 102: regolazione del mercato agroalimen
tare, 

— DPCM 5/8/05: disposizioni per la costituzione dei tavoli di 
filiera e successivo D.M. 1872 del 27 ottobre 2005, 

— D.M. 10013 del 1 o luglio 2009: criteri e modalità per la 
concessione di aiuti alle Unioni nazionali e alle forme asso
ciate riconosciute, 

— Comma 1084 — L. 296/06 (finanziaria 2007), 

— Legge 22/12/08, n. 204: Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009- 
2011, 

— Legge 30/12/08, n. 303: dotazione finanziaria per l’attua
zione dei piani nazionali di settore, 

— Piano del settore Corilicolo 2010-2012. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
1 800 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: Program wchodzi w życie od daty opubliko
wania 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: 

Promocja produkcji wysokiej jakości produktów rolnych (art. 14 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym – 
art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. 

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo – sektor orzechów lasko
wych 

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.gov.it 

http://www.politicheagricole.it/ConcorsiGare/default.htm 

http://www.politicheagricole.it/SettoriAgroalimentari/Corilicolo/ 
default.htm
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Inne informacje: 

Informuje się, że rozporządzenie ministra nr 0017188 z dnia 
4 listopada 2010 r. zostanie opublikowane na stronach inter
netowych Ministerstwa Polityki Rolnej, Żywieniowej i Leśnej, 
podanej powyżej, niezwłocznie po jego zarejestrowaniu przez 
Trybunał Obrachunkowy. Zgodnie z prawem włoskim rozpo
rządzenie to, po zarejestrowaniu, wejdzie w życie z dniem jego 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Republiki Włoskiej. 
Dlatego też ewentualna wcześniejsza publikacja rozporządzenia 
na stronie internetowej ministerstwa mogłaby skutkować 
dezorientacją potencjalnych beneficjentów 

Władze włoskie zobowiązują się nie zmieniać podstawy 
prawnej pomocy określonej w niniejszym piśmie oraz, jak 
tylko zostanie ona zarejestrowana zgodnie z obowiązującymi 
procedurami administracyjnymi, opublikować ją na stronie 
internetowej podanej powyżej wraz z numerem rejestracji 
wniosku o zwolnienie przyznane przez Komisję Europejską 

Nr pomocy: XA 205/10 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: Cały kraj 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Determinazione dei criteri 
e delle modalità per la realizzazione di progetti o programmi 
di per lo sviluppo e la valorizzazione della qualità 
e dell'innovazione di processo, nonchè per la concessione dei 
relativi contributi concernenti la filiera del settore florovivaistico. 

Podstawa prawna: 

Decreto ministeriale n. 18227 del 23 novembre 2010. 

Legge n. 38/03. 

Decreto legislativo n. 228/2001. 

Decreto legislativo n. 102/2005. 

DPCM. del 5 agosto 2005, recante disposizioni per la costitu
zione dei tavoli di filiera. 

Decreto ministeriale del 27 ottobre 2005, n. 1872, recante 
disposizioni sui tavoli di filiera. 

DPCM dell’8 novembre 2005, recante disposizioni per la costi
tuzione del tavolo di filiera florovivaistico. 

Decreto ministeriale n. 121 del 24 febbraio 2006, concernente 
l’istituzione del tavolo di filiera florovivaistico. 

Decreto ministeriale n. 10013 del 1 o luglio 2009, riguardante 
criteri e modalità per la concessione di aiuti alle Unioni. 

Piano di settore florovivaistico. 

Verbale tavolo di filiera florovivaistica del 6 luglio 2010. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
1 000 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: Program wchodzi w życie od daty opubliko
wania 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: 

Promocja produkcji wysokiej jakości produktów rolnych (art. 14 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym (art. 15 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo – sektor ogrodnictwa 

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/ConcorsiGare/default.htm 
http://www.politicheagricole.it/SettoriAgroalimentari/ 
Florovivaismo/default.htm 

Inne informacje: 

Informuje się, że dekret ministerialny dotyczący niniejszego 
powiadomienia zostanie opublikowany na portalu interne
towym ministerstwa rolnictwa i leśnictwa na wskazanych 
powyżej stronach zaraz po zarejestrowaniu go przez Trybunał 
Obrachunkowy. 

Do celów ustawodawstwa krajowego przepis ten wejdzie 
w życie po zarejestrowaniu, z dniem opublikowania go 
w Dzienniku Urzędowym Włoch (Gazzetta ufficiale della Repubblica 
italiana ), dlatego też jego ewentualne opublikowanie na stronie 
internetowej właściwego ministerstwa przed zarejestrowaniem 
mogłoby wprowadzić w błąd potencjalnych beneficjentów 
pomocy. 

Władze włoskie zobowiązują się do niezmieniania podstawy 
prawnej pomocy dotyczącej niniejszego powiadomienia oraz 
do opublikowania go na wspomnianej powyżej stronie interne
towej wraz z numerem wniosku o wyłączenie nadanym przez 
Komisję Europejską natychmiast po zarejestrowaniu powiado
mienia zgodnie z obowiązującymi procedurami administracyj
nymi.
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