
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 117/10) 

Nr pomocy: SA.32175 (2010/XA) 

Państwo członkowskie: Cypr 

Region: Cypr 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Πρόγραμμα επιτήρησης της 
Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών 

Podstawa prawna: 

1. Άρθρο 03525 του Προϋπολογισμού για το 2011 — 
Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2. Ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Κανονισμών στον Τομέα της 
Κτηνιατρικής Νόμος του 2004 [Ν 149(Ι)/2004] (implementing 
Regulation (EC) No 999/2001) 

3. Νόμος που προνοεί για την Υγεία των Ζώων [Ν 109(Ι)/2001] 

4. Απόφαση Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αριθμό 323 
και ημερομηνία 14 Οκτωβρίου 2010 (Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 3871 και ημερομηνία 
15 Οκτωβρίου 2010 σ. 3430) 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
90 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: Od dnia 4 stycznia 2011 r. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 4 stycznia 2011 r.–31 grudnia 2011 r. 

Cel pomocy: Celem pomocy jest wdrożenie programu moni
torowania pasażowalnej encefalopatii gąbczastej bydła, zgodnie 
z przepisami prawodawstwa Wspólnoty (rozporządzenie (WE) 
nr 999/2001). Choroba została wymieniona w wykazie Świa
towej Organizacji Zdrowia Zwierząt (ΟΙΕ) oraz w załączniku do 
decyzji Rady 90/424/EWG (zawierającym wykaz chorób kwali
fikujących się do współfinansowania). 

Sektor(-y) gospodarki: 

Kod NACE 

A10401 – Chów i hodowla bydła mlecznego 

A10402 – Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Veterinary Services Department of the Ministry of Agriculture, 
Natural Resources and Environment 
Athalassa 
1417 Nicosia 
CYPRUS 

Adres internetowy: 

http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/ 
BFF2C6DA03EC932FC22577DF002C53F3/$file/bse%202011. 
pdf 

http://www.publicaid.gov.cy/PublicAid/PublicAid.nsf/All/ 
EC39DA9C6ED3253AC22577C90021 35B6/$file/ΑΠΟΦΑΣΗ% 
20323.pdf 

Inne informacje: 

Przedmiotowy załącznik I zastępuje załącznik I do interaktyw
nego zgłoszenia dotyczącego pomocy państwa o numerze 
tymczasowym 5298, które zostaje zastąpione niniejszym zgło
szeniem. 

Celem pomocy jest wdrożenie programu monitorowania pasa 
żowalnej encefalopatii gąbczastej bydła, zgodnie z przepisami 
prawodawstwa Wspólnoty (rozporządzenie (WE) nr 999/2001). 
Choroba została wymieniona w wykazie Światowej Organizacji 
Zdrowia Zwierząt (ΟΙΕ) oraz w załączniku do decyzji Rady 
90/424/EWG (zawierającym wykaz chorób kwalifikujących się 
do współfinansowania). 

Beneficjentami pomocy w ramach przedmiotowego programu 
są hodowcy bydła na terytorium Republiki Cypryjskiej. Program 
monitorowania obejmować będzie badanie laboratoryjne 
mózgów pobieranych od zwierząt o określonym wieku ubitych 
do celów spożycia przez ludzi oraz od martwych zwierząt 
o określonym wieku ze wszystkich hodowli bydła. 

Nr pomocy: SA.32177 (2010/XA) 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: Provincie Utrecht (Utrecht)
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Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Projecten duurzame landbouw 

Podstawa prawna: 

Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 

Uitvoeringsverordening subsidie inrichting landelijk gebied 
provincie Utrecht, artikel 4.2.4 Projecten duurzame landbouw 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
500 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensyw
ność pomocy wynosi 90 % kosztów kwalifikowalnych. 

Data realizacji: Dnia 1 stycznia 2011 r., po opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zgodnie z art. 18 ust. 
1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006. 

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

Cel pomocy: 

Wsparcie techniczne w sektorze rolnym (art. 15 rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006) 

Poprawa jakości wody, gleby i powietrza poprzez udzielanie 
informacji i propagowanie nowych rozwiązań w zakresie 
rolnictwa i środowiska, doradztwo i pomoc w zakresie plano
wania, organizowania kursów, spotkań informacyjnych 
i klubów szkoleniowych. 

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Prowincja Utrecht 
Postbus 80300 
3508 TH Utrecht 
NEDERLAND 

Adres internetowy: 

http://www.provincie-utrecht.nl/ 

Inne informacje: —
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