
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 117/11) 

Nr pomocy: XA 173/10 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: Nederland 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Provinciale subsidieverorde
ningen (omschrijving steun: de infrastructuur voor de ontwik
keling/aanpassing van de landbouw, onderdeel verbetering 
verkaveling- en infrastructuur) 

Podstawa prawna: De 12 provinciale subsidieverordeningen 
van de Nederlandse provincies. Zie de bijgevoegde beknopte 
informatie voor de betreffende subsidieverordeningen. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
7,93 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 6 kwietnia 2011–31 grudnia 2013 

Cel pomocy: Inwestycje w gospodarstwach rolnych (art. 4 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006), Scalanie gruntów 
(art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie sektory gospodarki kwalifi
kujące się do pomocy 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: De 12 Neder
landse provincies – Zie voor de 12 Nederlandse provincies de 
bijgevoegde beknopte informatie. 

Adres internetowy: 

http://www.regiebureau-pop.eu/files/file_1440_125_ 
infrastructuur_voor_de_ontwikkeling_of_aanpassing_van_land- 
en_bosbouw_nieuw.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 174/10 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: Nederland 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Provinciale subsidieverorde

ningen (omschrijving steun: Instandhouding en opwaardering 
van het landelijk erfgoed, onderdeel instandhouding van tradi
tionele landschappen en gebouwen) 

Podstawa prawna: De 12 provinciale subsidieverordeningen 
van de Nederlandse provincies. Zie de bijgevoegde beknopte 
informatie voor de betreffende subsidieverordeningen. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
4,39 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 6 kwietnia 2011–31 grudnia 2013 

Cel pomocy: Zachowanie tradycyjnych krajobrazów 
i budynków (art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie sektory gospodarki kwalifi
kujące się do pomocy 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Provincies Frie
sland, Drenthe, Overijssel, Utrecht, Flevoland, Zuid-Holland, 
Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. 

Adres internetowy: 

http://www.regiebureau-pop.nl/files/file_1456_323_ 
instandhouding_en_opwaardering_van_het_landelijk_erfgoed_ 
nieuw.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 176/10 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland, Noord- 
Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Limburg (NL), Noord-Brabant 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: POP maatregelfiche 125 — 
Infrastructuur voor de ontwikkeling/aanpassing van land- en 
bosbouw, onderdeel bedrijfsverplaatsingen 

Podstawa prawna: 

POP maatregelfiche 125 Infrastructuur voor de ontwikkeling/ 
aanpassing van land- en bosbouw
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Provinciale subsidieverordeningen: 

— Groningen: Hoofdstuk 5.2 Structuurverbetering grondge
bonden landbouw van het Programma Landelijk Gebied 
PMJP 2007-2013 Groningen 

— Friesland: Hoofdstuk 1.1.3 Subsidie agrarische bedrijfsverpla
atsing van de Subsidieverordening pMJP Fryslân 2009 

— Drenthe: Hoofdstuk 2.1, Realisatie natuur binnen de EHS, 
onderdeel Bedrijfsverplaatsingen (agrarische of recreatiebed
rijven) 

— Gelderland: Artikel 2.1.2 van de Eerste herziening Regels 
subsidieregeling vitaal Gelderland 2008 en artikel 2.1.2 
Verplaatsing grondgebonden bedrijven in algemeen belang 
van het Provinciaal Meerjarenprogramma 2007-2013, deel 3 
subsidiekader 

— Noord-Holland: Artikel 3.1 Verbetering verkavelings- en 
infrastructuur van het provinciaal Meerjarenprogramma, 
deel B, 2010 

— Zuid-Holland: Paragraaf 3.10 Infrastructuur voor de ontwik
keling/aanpassing van land- en bosbouw van de Subsidiere
geling Landelijk Gebied Zuid-Holland 

— Noord-Brabant: Paragraaf 2 Verbetering Landbouwkundige 
structuur Noord-Brabant 

— Limburg: Paragraaf 1.1 Herverkaveling en ruilverkaveling bij 
overeenkomst ten behoeve van structuurverbetering in de 
landbouw van de Bijlage bij de Subsidieverordening inrich
ting landelijk gebied Limburg 

— Zeeland: Paragraaf 2.2 Infrastructuur voor de ontwikkeling/ 
aanpassing van land- en bosbouw (maatregelcode 125) van 
de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Zeeland 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
55,50 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 6 kwietnia 2011–31 grudnia 2013 

Cel pomocy: Inwestycje w gospodarstwach rolnych (art. 4 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006), Przeniesienie budynków 
gospodarskich w interesie publicznym (art. 6 rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

— Provincie Groningen: Postbus 610, 9700 AP Groningen, 
Nederland 

— Provincie Friesland: Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden, 
Nederland 

— Provincie Drenthe: Postbus 122, 9400 AC Assen, Nederland 

— Provincie Gelderland: Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, 
Nederland 

— Provincie Noord-Holland: Postbus 123, 2000 MD Haarlem, 
Nederland 

— Provincie Zuid-Holland: Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, 
Nederland 

— Provincie Noord-Brabant: Postbus 90151, 5200 MC ’s- 
Hertogenbosch, Nederland 

— Provincie Limburg: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, 
Nederland 

— Provincie Zeeland: Postbus 6001, 4330 LA Middelburg, 
Nederland 

Adres internetowy: 

http://www.regiebureau-pop.eu/files/file_1440_125_ 
infrastructuur_voor_de_ontwikkeling_of_aanpassing_van_land- 
en_bosbouw_nieuw.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 195/10 

Państwo członkowskie: Królestwo Hiszpanii 

Region: Comunidad Autónoma de Canarias 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Subvenciones destinadas 
a compensar a los agricultores por la adopción de medidas 
fitosanitarias para la erradicación y control de los organismos 
nocivos «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al» 
y «Tecia solanivora Povolny», ambos en el cultivo de la papa. 

Podstawa prawna: Proyecto de Orden de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de las subven
ciones destinadas a compensar a los agricultores por la adop
ción de medidas fitosanitarias para la erradicación y control de 
los organismos nocivos «Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al» y «Tecia solanivora Povolny», ambos en el 
cultivo de la papa. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
300 000,00 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 

Zgodnie z art. 5 wymienionego wyżej projektu rozporządzenia 
kwota pomocy w przypadku „Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al” wynosi maksymalnie trzydzieści sześć euro
centów za każdy metr kwadratowy (0,36 EUR/m 2 ) ziemi 
nieobsadzonej, co odpowiada maksymalnej intensywności 
pomocy na poziomie 50 %, oraz trzydzieści eurocentów za 
kilogram (0,30 EUR/kg) usuniętych roślin, co odpowiada 
maksymalnej intensywności pomocy na poziomie 60 %. 

W przypadku „Tecia solanivora Povolny” kwota udzielonej 
pomocy wynosi maksymalnie trzydzieści eurocentów za kilo
gram usuniętych ziemniaków (0,30 EUR/kg), co odpowiada 
maksymalnej intensywności pomocy na poziomie 60 %.
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Data realizacji: Począwszy od dnia publikacji numeru, pod 
którym zarejestrowano wniosek o wyłączenie przewidziane 
w rozporządzeniu (WE) nr 1857/2006, na stronie internetowej 
Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej. 

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

Cel pomocy: 

Pomoc na zrekompensowanie rolnikom strat spowodowanych 
chorobami zwierząt i roślin oraz epidemiami szkodników. 
Artykuł 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. 

1. Celem pomocy jest określenie przepisów, na podstawie 
których będzie przyznawana pomoc na zrekompensowanie 
rolnikom kosztów środków fitosanitarnych podjętych w celu 
zwalczania i monitorowania szkodliwych organizmów „Rals
tonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al” i „Tecia solani
vora Povolny”, w obu przypadkach w odniesieniu do upraw 
ziemniaków. 

2. Przedmiotem pomocy są koszty poniesione w wyniku przy
jęcia niżej wymienionych środków fitosanitarnych ustano
wionych na mocy rozporządzenia z dnia 6 sierpnia 
2008 r. w celu zwalczania „Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al” i „Tecia solanivora Povolny”, w obu przypad
kach w odniesieniu do upraw ziemniaków (B.O.C. nr 169 
z 25 sierpnia 2008 r.): 

A. w przypadku „Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi 
et al” na wyspach La Palma i Teneryfa: 

1) usunięcie samosiewów ziemniaka, pomidora i innych 
roślin żywicielskich, łącznie z chwastami z rodziny 
psiankowatych. Usunięcie to będzie polegało na 
wykopaniu i złożeniu roślin w kontrolowanych 
pojemnikach na odpady; 

2) nieuprawianie na terenach zakażonych następujących 
roślin: 

a) ziemniaków i bulw ziemniaków; 

b) roślin i nasion pomidora; 

c) innych roślin żywicielskich, zgodnie z treścią 
załącznika I, sekcji I dekretu królewskiego 
nr 1644/2007 z dnia 22 października 2007 r. 
w sprawie zwalczania organizmu szkodliwego 
o nazwie „Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al”; 

d) innych upraw, co do których istnieje możliwe do 
zidentyfikowania ryzyko przetrwania lub 
rozprzestrzeniania się organizmu szkodliwego; 

B. w przypadku „Tecia solanivora Povolny” na całym tery
torium Wspólnoty Autonomicznej Wysp Kanaryjskich: 

1) wykopanie z ziemi wszystkich porażonych bulw 
(ziemniaków) i ich składowanie na kontrolowanych 
wysypiskach; 

2) sortowanie bulw (ziemniaków) przed magazynowa
niem, usunięcie wszystkich bulw wykazujących 
objawy porażenia i ich składowanie 
w kontrolowanych pojemnikach na odpady. 

3. Pomoc może być również przyznana na pokrycie strat 
poniesionych w wyniku przyjęcia obowiązkowych środków 
fitosanitarnych wymienionych w poprzednim ustępie. 

4. Intensywność pomocy nie może przekroczyć 100 % i musi 
być ograniczona do strat spowodowanych chorobami, 
których wystąpienie zostało oficjalnie stwierdzone przez 
organy publiczne. 

Sektor(-y) gospodarki: Zgodnie z art. 4 projektu rozporzą
dzenia beneficjentami pomocy są producenci pierwotni 
(rolnicy). 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 
(Dirección General de Agricultura) 
Avda. José Manuel Guimerá, 8 
Edificio Usos Múltiples II, Planta 3 a 
38071 Santa Cruz de Tenerife 
ESPAÑA 

Adres internetowy: 

http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/otros/ 
reglamento_CE_pynes.htm 

Inne informacje: Las Palmas de Gran Canaria, maj 2010 r. 

Ildefonso SOCORRO QUEVEDO 
Director General de Asuntos Económicos con la Unión Europea 

Nr pomocy: SA.31576 (XA 175/10) 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: Groningen, Friesland, Gelderland, Noord-Holland, 
Zuid-Holland, Zeeland 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: POP maatregelfiche 216 — 
Niet-productieve investeringen, onderdeel verplaatsing van 
bedrijven gelegen in hydrologische bufferzones 

Podstawa prawna: 

POP maatregelfiche 216 Niet-productieve investeringen 

Provinciale subsidieverordeningen: 

— Groningen: Beleidsregel Verplaatsing Grondgebonden Agra
rische Bedrijven Provincie Groningen 

— Friesland: Hoofdstuk 1.1.3 Subsidie agrarische bedrijfsverpla
atsing van de Subsidieverordening pMJP Fryslân 2009 

— Gelderland: Artikel 1.2.2 Verdrogingsbestrijding van de 
eerste herziening regels subsidieregeling vitaal Gelderland 
2008 

— Noord-Holland: Artikel 3.5 Niet-productieve investeringen 
voor agrarisch natuurbeheer en waterbeheer van het provin
ciaal Meerjarenprogramma, deel B, 2011
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— Zuid-Holland: Paragraaf 3.11 Projectsubsidie POP2-maat
regel 216 – niet-productieve investeringen, verdrogingsbes
trijding van de Subsidieregeling Landelijk Gebied Zuid- 
Holland 

— Zeeland: Paragraaf 1.6B Steun voor niet-productieve investe
ringen (maatregelcode 216) van de Subsidieverordening 
inrichting landelijk gebied Zeeland 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
181,14 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 6 kwietnia 2011–31 grudnia 2013 

Cel pomocy: Inwestycje w gospodarstwach rolnych (art. 4 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006), Przeniesienie budynków 
gospodarskich w interesie publicznym (art. 6 rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

— Provincie Groningen: Postbus 610, 9700 AP Groningen, 
Nederland 

— Provincie Friesland: Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden, 
Nederland 

— Provincie Gelderland: Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, 
Nederland 

— Provincie Noord-Holland: Postbus 123, 2000 MD Haarlem, 
Nederland 

— Provincie Zuid-Holland: Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, 
Nederland 

— Provincie Zeeland: Postbus 6001, 4330 LA Middelburg, 
Nederland 

Adres internetowy: 

http://www.regiebureau-pop.eu/files/file_1445_216_niet- 
productieve_investeringen_nieuw.pdf 

Inne informacje: —
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