
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 133/02) 

Nr pomocy: SA.32441 (2011/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: Vlaams Gewest 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Fokkerijsteun voor het Vlaams 
Varkensstemboek vzw 

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: 
0,50 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 10 marca 2011 r.–31 grudnia 2011 r. 

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: — 

Nr pomocy: SA.32443 (2011/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: Vlaams Gewest 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Steun aan het Vlaams Fokkerij
centrum vzw 

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 2 september 2005 betref
fende de uitbouw van fokkerijstructuren in Vlaanderen; 

Ministerieel besluit van 25 oktober 2005 houdende de organi
satie van de uitbouw van fokkerijstructuren in Vlaanderen. 

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: 11 marca 2011 r.–31 grudnia 2011 r. 

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

Nr pomocy: SA.32445 (2011/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: Vlaams Gewest 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Steun aan verbond voor eieren, 
pluimvee en konijnen 

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 marca 2011 r.–31 grudnia 2011 r. 

Cel pomocy: Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia 
(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: — 

Nr pomocy: SA.32451 (2011/XA) 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: Corse, Corse-du-Sud, Haute-Corse 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Aides à la reconstitution des 
cheptels caprins ayant fait l’objet d’un abattage sanitaire à la 
suite de la paratuberculose caprine 

Podstawa prawna: 

— articles L. 1511-1 et s. et articles L. 3231-1 et s. du code 
général des collectivités territoriales 

— projets de délibérations de la collectivité territoriale de 
Corse, au niveau de la région, et des Conseils généraux de 
la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud 

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

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 28 stycznia 2011 r.–31 grudnia 2013 r. 

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

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla owiec i kóz
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Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Monsieur le Directeur de l'ODARC 
Office du Développement Agricole et Rural de la Corse 
(ODARC) 
Avenue Paul Giacobbi 
20601 Bastia 
FRANCE 

Adres internetowy: 

http://www.odarc.fr/modules.php?name=Sections&sop= 
viewarticle&artid=117&mmg=3,221 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.32461 (2011/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Salamanca 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Subvenciones dirigidas 
a cooperativas agrarias con sede en la provincia de Salamanca, 
anualidad 2011 

Podstawa prawna: Proyecto de bases reguladoras de la convo
catoria de subvenciones dirigidas a cooperativas agrarias con 
sede en la provincia de Salamanca, anualidad 2011 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,04 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: — 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 18 lutego 2011 r.–31 grudnia 2011 r. 

Cel pomocy: 

Grupy producentów (art. 9 rozporządzenia (WE) nr 
1857/2006) 

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

Sektor(-y) gospodarki: Działalność usługowa wspomagająca 
produkcję roślinną, Działalność usługowa wspomagająca chów 
i hodowlę zwierząt 

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/ 
Cooperativas.pdf 

Inne informacje: —
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