
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 127/04) 

Nr pomocy: SA.32268 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Salamanca 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Denominaciones de Origen, 
Indicaciones Geográficas Protegidas, Asociaciones con Marca 
de Garantía, Asociaciones de Vinos de Calidad Producidos en 
Región Determinada 2011. 

Podstawa prawna: Proyecto de bases reguladoras de la convo
catoria de subvenciones dirigidas a las Denominaciones de 
Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas, Asociaciones con 
Marca de Garantía, Asociaciones de Vinos de Calidad Produ
cidos en Región Determinada de la provincia de Salamanca 
y a las entidades asociativas que promuevan el reconocimiento 
de alguna de estas figuras de calidad, anualidad 2011. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,05 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 0,70 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 22.1.2011–31.12.2011 

Cel pomocy: Produkcja produktów rolnych wysokiej jakości 
(art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006), wsparcie tech
niczne (art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Działalność usługowa wspomagająca 
rolnictwo i następująca po zbiorach 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Excma. Diputación Provincial de Salamanca 
C/ Felipe Espino, 1 
37002 Salamanca 
ESPAÑA 

Adres internetowy: 

http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2011/ 
Denominaciones.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.32269 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Comunidad Valenciana 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Convocatoria control oficial 
lechero 2011 

Podstawa prawna: Resolución de convocatoria para el ejercicio 
2011. Orden de 10 de julio de 2008 de la Consellera de Agri
cultura Pesca y Alimentación, que modifica la Orden de 5 de 
mayo de 2006 por la que se aprueban las bases reguladoras de 
las ayudas al control oficial lechero del rendimiento lechero para 
la evaluación genética de las hembras de las especies bovina, 
ovina y caprina y se convocan las ayudas para 2008 
(XA 413/08) 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,06 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 70 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 5.2.2011–31.12.2011 

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

Sektor(-y) gospodarki: Uprawy rolne, chów i hodowla zwie
rząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
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Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 
Generalitat Valenciana 
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 
C/ Amadeo de Saboya, 2 
46010 Valencia 
ESPAÑA 

Adres internetowy: 

http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file? 
uuid=7cdda6d8-3df2-4468-bec4-e458dae0e4bc&groupId=16 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.32270 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Comunidad Valenciana 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Régimen de ayudas 
a explotaciones ganaderas a través de asociaciones legalmente 
constituidas que presten servicios de sustitución en las mismas. 

Podstawa prawna: Resolución de … de enero de 2011 de la 
Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se 
convocan las ayudas a servicios de sustitución en explotaciones 
ganaderas para el ejercicio 2011. [Orden de 22 de marzo de 
2007 de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
por la que se establecen ayudas a servicios de sustitución en 
explotaciones ganaderas, modificada por la Orden de 23 de 
abril de 2008. (XA 327/07)]. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,09 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 18.2.2011–31.12.2011 

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: 

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 
C/ Amadeo de Saboya, 2 
46010 Valencia 
ESPAÑA 

Adres internetowy: 

http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file? 
uuid=f4e4b981-fcdf-4906-bdd8-8645201ea14 0&groupId=16 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.32437 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: Vlaams Gewest 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Fokkerijsteun voor het steun
punt levend erfgoed 

Podstawa prawna: 

Decreet van 23 december 2010 houdende de algemene uitga
venbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotin
gsjaar 2011 

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende 
de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige 
huisdieren 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,01 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 11.3.2011–31.12.2011 

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

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla zwierząt 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Vlaamse overheid 
Departement Landbouw en Visserj 
Koning Albert II-laan 35, bus 40 
1030 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Adres internetowy: 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.32440 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia
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Region: Vlaams Gewest 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Fokkerijsteun voor het Vlaams 
Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdieren 

Podstawa prawna: 

Decreet van 23 december 2010 houdende de algemene uitga
venbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotin
gsjaar 2011 

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende 
de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige 
huisdieren 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,01 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 11.3.2011–31.12.2011 

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

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla zwierząt 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Vlaamse overheid 
Departement Landbouw en Visserij 
Koning Albert II laan 35, bus 40 
1030 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Adres internetowy: 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134 

Inne informacje: —
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