
Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na 
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze 
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie 

wyłączeń blokowych) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2011/C 78/10) 

Numer środka pomocy państwa SA.32141 (10/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) DEUTSCHLAND 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
Deichmanns Aue 29, 53179 Bonn 
www.ble.de 

Nazwa środka pomocy Bund:Richtlinie des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (BMELV) und des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) für ein Bundespro
gramm zur Steigerung der Energieeffizienz in der Landwirtschaft und 
im Gartenbau 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushal
tsjahr 2010 (Haushaltsgesetz 2010) vom 6. April 2010 (BGBl. I S. 346) 
in Verbindung mit den Richtlinien des Bundesministeriums für Ernäh
rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) und des Bundes
ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) für 
ein Bundesprogramm zur Steigerung der Energieeffizienz in der 
Landwirtschaft und im Gartenbau 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 704/2009 

Czas trwania pomocy 1.1.2011 – 31.12.2012 

Sektor(-y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

— 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

40 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/EU/BundesprogrammEnergieeffizienz.html 

Numer środka pomocy państwa SA.32165 (10/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) ITALIA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
Via XX settembre 20, 00187 Roma 
www.politicheagricole.gov.it 

Nazwa środka pomocy «Supporto scientifico per l'elaborazione e l'attuazione della normativa 
comunitaria» 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Decreto Dipartimentale n. 19977 del 14 dicembre 2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 20.1.2011 – 20.1.2012 

Sektor(-y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

— 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc na działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

80 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.politicheagricole.gov.it/ProdottiQualita/ProdottiBiologici/default.htm 

Numer środka pomocy państwa SA.32166 (10/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) ITALIA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
Via XX settembre 20, 00187 Roma 
www.politicheagricole.gov.it 

Nazwa środka pomocy »Supporto scientifico per l'elaborazione e l'attuazione della normativa 
comunitaria« 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Decreto Dipartimentale n. 19970 del 14 dicembre 2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 4.4.2011 – 4.4.2012 

Sektor(-y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

— 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc na działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

99 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.politicheagricole.gov.it 

Numer środka pomocy państwa SA.32167 (10/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) ITALIA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
Via XX settembre 20, 00187 Roma 
www.politicheagricole.gov.it 

Nazwa środka pomocy «Supporto scientifico per l'elaborazione e l'attuazione della normativa 
comunitaria» 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Decreto Dipartimentale n. 19972 del 14 dicembre 2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 20.1.2011 – 20.1.2012 

Sektor(-y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

— 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc na działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

99 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.politicheagricole.gov.it/ProdottiQualita/ProdottiBiologici/default.htm
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