
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 131/04) 

Nr pomocy: SA.32561 (2011/XA) 

Państwo członkowskie: Węgry 

Region: — 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Egyes állatbetegségek megelő
zése, illetve leküzdése 

Podstawa prawna: 

— A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 148/2007. 
(XII. 8.) FVM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzé
sével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylé
sének és kifizetésének rendjéről (Bizottság korábbi regisztrá
ciós száma: XA 62/09.). 

— Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével 
kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének 
rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítá
sáról szóló …/2011. (…) VM rendelet. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
7 050 HUF (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 24 lutego 2011 r.–31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: Choroby zwierząt (art. 10 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006), Sektor produkcji zwierzęcej (art. 16 rozporzą
dzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla zwierząt 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Ministry of Rural Development 
Budapest 
Kossuth Lajos tér 11. 
1055 
MAGYARORSZÁG/HUNGARY 

Adres internetowy: 

http://www.kormany.hu./download/4/4c/10000/egyes%20 
allatbetegsegek%20megelozese%20VM%20rendelet%20tervezet% 
20es%20hatalyos.pdf#!DocumentBrowse 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.32564 (2011/XA) 

Państwo członkowskie: Szwecja 

Region: — 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Stöd till insatser på livsmedel
sområdet 

Podstawa prawna: 11, 12, 15 och 16 §§ förordningen 
(2011:93) om stöd till insatser på livsmedelsområdet 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
213 SEK (w mln) – Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy: 35,50 SEK (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 50 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1 marca 2011 r.–31 grudnia 2016 r. 

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: Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Statens Jordbruksverk 
SE-551 82 Jönköping 
SVERIGE
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Adres internetowy: 

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_ 
lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_dok&%24%7BSNHTML%7D= 
sfst_err&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BTRIPSHOW%7D= 
format%3DTHW&BET=2011%3A93%24 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.32579 (2011/XA) 

Państwo członkowskie: Niemcy 

Region: Brandenburg 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Hilfsprogramm des Landes Bran
denburgs für landwirtschaftliche und gartenbauliche Unter
nehmen zum Ausgleich von Schäden infolge widriger Witterun
gsverhältnisse im Jahre 2010 

Podstawa prawna: Grundsätze für eine nationale Rahmenrich
tlinie zur Gewährung staatlicher Zuwendungen zur Bewältigung 
von durch Naturkatastrophen oder widrige Witterungsverhält
nisse verursachte Schäden in der Landwirtschaft, Binnenfischerei 
und Aquakultur (genehmigt unter der staatlichen Beihilfe 
XA 373/08). 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
3 EUR (w mln) – Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy: 3 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 30 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 15 kwietnia 2011 r.–31 grudnia 2011 r. 

Cel pomocy: Niekorzystne zjawiska klimatyczne (art. 11 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

InvestitionsBank des Landes Brandenburg (ILB) 
Steinstraße 104-106 
14480 Potsdam 
DEUTSCHLAND 

Adres internetowy: 

http://www.bmelv.de/cln_154/SharedDocs/Downloads/ 
Landwirtschaft/Foerderung/Beihilfe-Naturereignisse.html 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.32617 (2011/XA) 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: West-Nederland, Utrecht 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Projecten duurzame landbouw 

Podstawa prawna: 

Artikel 4.2.4 van de Uitvoeringsverordening subsidie Inrichting 
Landelijk Gebied provincie Utrecht 

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. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
0,50 EUR (w mln) – Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy: 0,25 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 0,90 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 25 lutego 2011 r.–31 grudnia 2012 r. 

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

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Provincie Utrecht 
Postbus 80300 
3508 TH Utrecht 
NEDERLAND 

Adres internetowy: 

http://utrecht.regelingenbank.eu/regeling/?id=724 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.32627 (2011/XA) 

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo 

Region: Derbyshire and Nottinghamshire 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: The Derbyshire Magnesian 
Limestone Landscape Partnership 

Podstawa prawna: The National Lottery Act 1993
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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 GBP (w mln) – Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy: 2,90 GBP (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 4 kwietnia 2011 r.–31 grudnia 2015 r. 

Cel pomocy: Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006), Zachowanie tradycyjnych krajobrazów 
i budynków (art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Heritage Lottery Fund 
The Heritage Lottery East Midlands 
Chiltern House 
St Nicholas Court 
25-27 Castle Gate 
Nottingham 
NG1 7AR 
UNITED KINGDOM 

Adres internetowy: 

http://www.creswell-crags.org.uk/About-Us/current-projects/ 
LimestoneJourneys/guidancenotes.aspx 

Inne informacje: —
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