
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 119/03) 

Nr pomocy: SA.32186 (2011/XA) 

Państwo członkowskie: Szwecja 

Region: — 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Stöd för obligatoriska TSE- 
kontroller vid slakt av nötkreatur 

Podstawa prawna: Riksdagens beslut avseende regeringens 
proposition 2010/11:1 och Statens jordbruksverks reglerin
gsbrev 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 9,30 
(w mln) SEK 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 10 stycznia 2011–31 grudnia 2014 

Cel pomocy: Sektor produkcji zwierzęcej (art. 16 rozporzą
dzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla bydła mlecznego, 
chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Statens jordbruksverk 
SE-551 82 Jönköping 
SVERIGE 

Adres internetowy: 

http://www.regeringen.se/download/ff7e8e1d.pdf?major=1& 
minor=153307&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment 

http://www.esv.se/StatsliggarenApp/detail.jsp?regleringsbrevId= 
13017 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.32187 (2011/XA) 

Państwo członkowskie: Szwecja 

Region: — 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Stöd för transport av självdöda 
eller avlivade djur 

Podstawa prawna: Riksdagens beslut avseende regeringens 
proposition 2010/11:1 och Statens jordbruksverks reglerin
gsbrev 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 2,86 
(w mln) SEK 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 10 stycznia 2011–31 grudnia 2016 

Cel pomocy: Sektor produkcji zwierzęcej (art. 16 rozporzą
dzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla bydła mlecznego, 
chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów, chów 
i hodowla owiec i kóz, chów i hodowla świń 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Statens jordbruksverk 
SE-551 82 Jönköping 
SVERIGE 

Adres internetowy: 

http://www.regeringen.se/download/ff7e8e1d.pdf?major=1& 
minor=153307&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment 

http://www.esv.se/StatsliggarenApp/detail.jsp?regleringsbrevId= 
13017 

Inne informacje: —
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Nr pomocy: SA.32220 (2011/XA) 

Państwo członkowskie: Niemcy 

Region: Niedersachsen 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Gewährung von Beihilfen durch 
die Niedersächsische Tierseuchenkasse 

Podstawa prawna: 

— § 71 Tierseuchengesetz der Bundesrepublik Deutschland 

— §§ 12, 13 Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz des 
Landes Niedersachsen 

— Satzung über die Gewährung von Beihilfen (Beihilfesatzung 
der Niedersächsischen Tierseuchenkasse) 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
22,00 (w mln) EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1 lutego 2011–31 grudnia 2013 

Cel pomocy: Choroby zwierząt (art. 10 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla zwierząt 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Niedersächsische Tierseuchenkasse 
Brühlstraße 9 
30169 Hannover 
DEUTSCHLAND 

Adres internetowy: 

http://www.ndstsk.de/index.php?bereich=3&topic_id=617 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.32252 (2011/XA) 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: West-Nederland, Utrecht 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Pilots duurzaam ondernemen 

Podstawa prawna: 

Subsidieverordening inrichting landelijk gebied 2006 

Besluit subsidiekader ILG-AVP, artikel 3.2.1 Pilots duurzaam 
ondernemen 

Artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1857/2006 Technische 
ondersteuning 

Onderhavige steunverlening voldoet aan de in lid 2 t/m 4 van 
artikel 15 vermelde voorwaarden. 

Meer specifiek: Zie fiche 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
0,66 (w mln) EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 90 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 27 stycznia 2011–31 grudnia 2013 

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

Sektor(-y) gospodarki: Uprawy rolne, chów i hodowla zwie
rząt, łowiectwo, włączając działalność usługową 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Provincie Utrecht 
Postbus 80300 
3508 TH Utrecht 
NEDERLAND 

Adres internetowy: 

http://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/landbouw/vitaal- 
platteland/steunregelingen/#subcontent 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.32814 (2011/XA) 

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo 

Region: Scotland 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Small Scale Agricultural Aid 
Scheme 

Podstawa prawna: Sections 4 and 6 of the Small Landholders 
(Scotland) Act 1911.
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Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
0,00 (w mln) GBP 

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 0,25 
(w mln) GBP 

Maksymalna intensywność pomocy: 50 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 11 kwietnia 2011–31 marca 2012 

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

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Scottish Government 
Saughton House 
Broomhouse Drive 
Edinburgh 
EH11 3XD 
UNITED KINGDOM 

Adres internetowy: 

http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/Agriculture/ 
grants/BDandM/SSAAS 

Inne informacje: —
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