
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 93/07) 

Nr pomocy: SA.31968 (2010/XA) 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: — 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Investeringen op het terrein van 
energiebesparing (onderdeel van Regeling LNV-subsidies) 

Podstawa prawna: 

Kaderwet LNV-subsidies: artikelen 2, 4 en 7 

Regeling LNV-subsidies: artikelen 1:16, vierde lid, 2:1a, 2:2, 
2:37, 2:40, vierde lid, 2:41, onderdeel d 

Regeling LNV-subsidies: „Bijlage 2. Bijlage bij de artikelen 2:37, 
eerste lid, 2:38 en 2:40, vierde lid”, en „Hoofdstuk 1. Investe
ringen op het terrein van energiebesparing” 

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

2011: 10 milionów EUR 

2012: 10 milionów EUR 

2013: 10 milionów EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 40 % kwalifikowalnych 
inwestycji 

Data realizacji: Od dnia 1 stycznia 2011 r. 

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

Cel pomocy: Cel podstawowy: wsparcie małych i średnich 
przedsiębiorstw sektora rolnego zajmujących się produkcją 
podstawową. Cel drugorzędny: ochrona i poprawa stanu środo
wiska. Pomoc spełnia warunki określone w art. 4 rozporzą
dzenia Komisji (WE) nr 1857/2006, w szczególności jego 
ust. 2 lit. b) i ust. 3 lit. d). 

Sektor(-y) gospodarki: Gospodarstwa rolne, zwłaszcza szklar
niowe gospodarstwa ogrodnicze 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
NEDERLAND 

Adres internetowy: 

http://wetten.overheid.nl/zoeken/ 

Inne informacje: 

Program „Inwestycje w zakresie oszczędności energii” (IRE) 
został ostatnio zarejestrowany na mocy rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 1857/2006 w ramach pomocy XA 38/07 na lata 
2007–2010. Jako że przewiduje się również udzielanie dotacji 
w latach 2011, 2012 i 2013, program został ponownie zareje
strowany na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006. 

Termin składania wniosków o dotacje na lata 2011–2013 
określa decyzja o otwarciu dotacji Ministerstwa Rolnictwa, 
Środowiska Naturalnego i Jakości Żywności ogłaszana co roku 
przez sekretarza stanu ds. gospodarki, rolnictwa i innowacji 
(zob. też art. 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie dotacji Minis
terstwa Rolnictwa, Środowiska Naturalnego i Jakości Żywności). 
Decyzje te są publikowane w Dzienniku Urzędowym. Tytuł 
referencyjny na rok 2011 brzmi: decyzja o otwarciu dotacji 
Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska Naturalnego i Jakości 
Żywności na rok 2011; okres składania wniosków w ramach 
programu IRE w 2011 r. trwa od 1 kwietnia do 13 maja. 
Decyzja może ustalać poziom intensywności pomocy poniżej 
40 % kwalifikowalnych inwestycji. 

Korzystanie ze strony internetowej http://wetten.overheid.nl/ 
zoeken/: 

Należy zaznaczyć pola „wetten” i „in de titel”, a następnie 
wpisać hasło „Kaderwet LNV-subsidies”. 

Zaznaczyć pola „ministeriële regelingen” i „in de titel”, 
a następnie wpisać hasło „Regeling LNV-subsidies”. 

Nr pomocy: SA.32064 (2010/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: Vlaanderen 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Bio zoekt Boer 

Podstawa prawna: Ministerieel Besluit tot toekenning van een 
subsidie aan BioForum Vlaanderen vzw voor het project 
„Biolandbouw & agrobiodiversiteit” (zob. załącznik). 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
0,0379 miliona EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensyw
ność pomocy wynosi 100 % wykazanych kosztów przedłożo
nego projektu pomocy
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Data realizacji: Pomoc zostanie przyznana dopiero po podpi
saniu decyzji o przyznaniu pomocy przez ministra 
i przeznaczenia odpowiednich środków z budżetu (w połowie 
grudnia 2010 r.). Zgodność z klauzulą zawieszenia będzie 
zapewniona. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Pomoc będzie przyznana na rok 2011 (od 
dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. włącznie). 

Cel pomocy: 

Pomoc zostanie przyznana BioForum Vlaanderen vzw na nastę
pujące działania: 

1) oszacowanie wymiernego wpływu flamandzkiego sektora 
rolnictwa ekologicznego na realizację celów w zakresie 
bioróżnorodności we Flandrii; 

2) z jednej strony, wymianę wiedzy na temat rozpowszech
niania bioróżnorodności w rolnictwie ekologicznym, 
z drugiej strony – wykorzystywanie wiedzy sektora ekolo
gicznego dla zwiększenia bioróżnorodności w całym 
sektorze rolnictwa; 

3) formułowanie nowych założeń polityki lub dostosowywanie 
dotychczasowej polityki w celu dalszego propagowania 
bioróżnorodności w sektorze rolnictwa. 

Pomoc ma być udzielana na mocy art. 15 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006. Pomoc może pokrywać 100 % następujących 
kosztów: 

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

artykuł 15 ust. 2 lit. d): pomoc dotycząca organizacji 
i uczestnictwa w forach w celu podzielenia się wiedzą między 
przedsiębiorstwami, konkursach, wystawach i targach. 

Projekt nie obejmuje pomocy na cele reklamowe. 

Przepisy wszystkich ustępów art. 15 będą przestrzegane. 

Sektor(-y) gospodarki: 

Rolnictwo ekologiczne. 

Pomoc będzie udzielana wyłącznie 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=1914 

Inne informacje: — 

Jules VAN LIEFFERINGE 
Secretaris-generaal 

Nr pomocy: SA.32065 (2010/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: Vlaanderen 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Ketenontwikkeling BioForum 
Vlaanderen 

Podstawa prawna: Ministerieel Besluit tot toekenning van een 
subsidie aan BioForum Vlaanderen vzw voor het project „Kete
nontwikkeling BioForum Vlaanderen” (zob. załącznik). 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
0,095 miliona EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensyw
ność pomocy wynosi 100 % wykazanych kosztów przedłożo
nego projektu pomocy. Do objęcia dotacją nie kwalifikują się 
koszty ogólne. 

Data realizacji: Pomoc zostanie przyznana dopiero po podpi
saniu decyzji o przyznaniu pomocy przez ministra 
i przeznaczeniu odpowiednich środków z budżetu. Program 
wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Zapewniona będzie 
zgodność z klauzulą zawieszenia. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Pomoc będzie przyznana na rok 2011 (od 
dnia 1 stycznia do dnia 31 października 2011 r. włącznie) 

Cel pomocy: 

Pomoc zostanie udzielona BioForum Vlaanderen vzw 
z przeznaczeniem na działalność w zakresie badań rynku, 
wspomagania usług gastronomicznych, śledzenia tendencji na 
rynku oraz na aktualizowanie i prowadzenie badań rynkowych, 
jak również przekazywanie informacji w tym zakresie. 

Pomoc ma być udzielana na mocy art. 15 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006. Pomoc może pokrywać 100 % następujących 
kosztów: 

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

artykuł 15 ust. 2 lit. d): pomoc dotycząca organizacji 
i uczestnictwa w forach w celu podzielenia się wiedzą między 
przedsiębiorstwami, konkursach, wystawach i targach, 

artykuł 15 ust. 2 lit. e): pomoc pokrywająca udokumentowane 
informacje dotyczące systemów jakości otwartych na produkty 
z innych krajów, na produkty generyczne i korzyści żywieniowe 
produktów generycznych oraz proponowane wykorzystanie 
tych produktów, 

artykuł 15 ust. 2 lit. f): pomoc na publikacje, takie jak katalogi 
lub strony internetowe przedstawiające udokumentowane infor
macje dotyczące producentów z danego regionu lub produ
centów danego produktu, pod warunkiem że informacja oraz 
jej prezentacja są neutralne oraz że wszyscy zainteresowani 
producenci mają takie same szanse na zaprezentowanie się 
w publikacji. Pomoc może być udzielana pod warunkiem, że 
objęte nią działania i materiały informacyjne nie odnoszą się do 
pochodzenia produktów.
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Projekt nie obejmuje pomocy na cele reklamowe. 

Przepisy wszystkich ustępów art. 15 będą przestrzegane. 

Sektor(-y) gospodarki: 

Rolnictwo ekologiczne. 

Pomoc będzie udzielana wyłącznie 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=1914 

Inne informacje: — 

Jules VAN LIEFFERINGE 
Secretaris-generaal 

Nr pomocy: SA.32067 (2010/XA) 

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), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 der Verordnung vom 18. Dezember 2009 
(BGBl. I S. 3939) 

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 przyznawana od momentu 
umieszczenia w Internecie zestawienia informacji dotyczącego 
programu pomocy. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2011 r. 

Cel pomocy: 

Salmonelloza wymieniona jest w załączniku do dyrektywy Rady 
90/424/EWG. 

Odstępstwo opiera się na art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006 i jest tym samym zgodne ze wspólnym rynkiem 
w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE. 

Celem pomocy jest wypłacenie odszkodowań w wysokości 
połowy wartości rynkowej zwierząt, które zgodnie z 
wytycznymi zostały zabite w następstwie oficjalnego potwier
dzenia zakażenia 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/cae/servlet/contentblob/ 
954314/publicationFile/Beihilfe_Salmonellen_RiLi_2011_ 
Freist.pdf 

Inne informacje: — 

Birgitt FAIK
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