
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 131/05) 

Nr pomocy: SA.32629 (2011/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: Vlaams Gewest 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Bio zoekt boer periode 
september-oktober 2011 

Podstawa prawna: Ministerieel besluit tot toekenning van een 
subsidie aan BB Consult vzw voor het project „Bio zoekt Boer” 
voor de periode 1 september 2011 tot en met 31 oktober 2011 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,02 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1 września 2011 r.–31 października 2011 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: 

Departement Landbouw en Visserij 
Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling 
Koning Albert II-laan 35, bus 40 
1030 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Adres internetowy: 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1914 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.32631 (2011/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: Vlaams Gewest 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Bioweek 2011 

Podstawa prawna: Ministierieel besluit voor het project 
„Bioweek 2011” van Bioforum Vlaanderen 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,08 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 50 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 4 czerwca 2011 r.–12 czerwca 2011 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: 

Departement Landbouw en Visserij 
Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling 
Koning Albert II-laan 35, bus 40 
1030 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Adres internetowy: 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1914 

Inne informacje: —
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Nr pomocy: SA.32680 (2011/XA) 

Państwo członkowskie: Słowenia 

Region: Savinjska 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Občini Luče za programsko obdobje 
2011–2013 

Podstawa prawna: Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje 
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Luče za 
programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 87/2007) 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
0,30 EUR (w mln) – Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy: 0,10 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 21 marca 2011 r.–31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: Inwestycje w gospodarstwach rolnych (art. 4 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006), Produkcja produktów 
rolnych wysokiej jakości (art. 14 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006), Przeniesienie budynków gospodarskich 
w interesie publicznym (art. 6 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006), Scalanie gruntów (art. 13 rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006), Składki ubezpieczeniowe (art. 12 rozpo
rządzenia (WE) nr 1857/2006), Wsparcie techniczne (art. 15 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006), Zachowanie tradycyjnych 
krajobrazów i budynków (art. 5 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: 

Občina Luče 
Luče 106 
SI-3334 Luče 
SLOVENIJA 

Adres internetowy: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200787&objava= 
4333 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.32681 (2011/XA) 

Państwo członkowskie: Słowenia 

Region: Jugovzhodna Slovenija 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Črnomelj 

Podstawa prawna: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohran
janje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini 
Črnomelj za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, 
št. 101/2007 z dne 5. novembra 2007) 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
0,26 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 21 marca 2011 r.–31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: Inwestycje w gospodarstwach rolnych (art. 4 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006), Produkcja produktów 
rolnych wysokiej jakości (art. 14 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006), Przeniesienie budynków gospodarskich 
w interesie publicznym (art. 6 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006), Scalanie gruntów (art. 13 rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006), Składki ubezpieczeniowe (art. 12 rozpo
rządzenia (WE) nr 1857/2006), Wsparcie techniczne (art. 15 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006), Zachowanie tradycyjnych 
krajobrazów i budynków (art. 5 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: 

Občina Črnomelj 
Trg svobode 3 
SI-8340 Črnomelj 
SLOVENIJA 

Adres internetowy: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007101&objava= 
5039 

Inne informacje: —
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Nr pomocy: SA.32718 (2011/XA) 

Państwo członkowskie: Niemcy 

Region: Bayern 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Richtlinie für die Förderung der 
beruflichen Ausbildung und der Fortbildung zur Vorbereitung 
auf die Meisterprüfung für Berufe der Land-, Haus- und 
Forstwirtschaft sowie für die Gewährung von Stipendien 
(Bildungsförderungsrichtlinien – BiFÖRL) 

Podstawa prawna: 

— Bayerisches Gesetz zur nachhaltigen Entwicklung der Agrar
wirtschaft und des ländlichen Raums vom 8. Dezember 
2006; Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz- BayAgrarWiG 
(Fundstelle: GVBI 2006, S. 938; Nr. 787-1-L) 

— Berufsbildungsgesetz (BBiG) (Fundstelle: BGBl I 2005, 
S. 931) 

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

Maksymalna intensywność pomocy: 80 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 19 marca 2011 r.–31 grudnia 2014 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: 

Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie weitere 
Bildungseinrichtungen 
Die Anschriften können unter den nachfolgenden Links aufge
rufen werden: 
http://www.stmelf.bayern.de/behoerden/amt/ 
http://www.forst.bayern.de/technikerschule/ 
http://www.lfl.bayern.de/berufsbildung/ 

Adres internetowy: 

http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/ 
bifoerl.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.32734 (2011/XA) 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: Noord-Limburg 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Steun voor de ontwikkeling van 
een verwerkingsmachine voor asperges (adviseurs) in het kader 
van Subsidie Stimulering Agro-Innovatie in Limburg 3 (SAIL 3). 

Podstawa prawna: 

Subsidieverordening Inrichting Landelijk gebied 

http://www.limburg.nl/upload/pdf/PlattelandInUitv_ 
SubsidieverordeningInrichtingLandelijkGebiedLimburg.pdf 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
0,04 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1 kwietnia 2011 r.–1 kwietnia 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 Limburg 
Postbus 5700 
6202 MA Maastricht 
NEDERLAND 

Adres internetowy: 

http://www.limburg.nl/Beleid/Europa/Kennisgevingen_staatssteun 

Inne informacje: —
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