
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 133/03) 

Nr pomocy: SA.32462 (2011/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Salamanca 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Subvenciones dirigidas 
a asociaciones y federaciones agrarias con sede en la provincia 
de Salamanca. 

Podstawa prawna: Proyecto de bases reguladoras de la convo
catoria de subvenciones dirigidas a asociaciones y federaciones 
agrarias con sede en la provincia de Salamanca. 

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: 18 lutego 2011 r.–31 grudnia 2011 r. 

Cel pomocy: 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/ 
Asociaciones.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.32463 (2011/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Comunidad Valenciana 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Ayudas para paliar los daños 

producidos en determinados cultivos provocados por el 
pedrisco acaecido durante los primeros días del mes de mayo 
de 2010. 

Podstawa prawna: 

Resolución de 11 de noviembre de 2010, de la Conselleria de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecen 
ayudas para paliar los daños producidos en determinados 
cultivos provocados por el pedrisco acaecido durante los 
primeros días del mes de mayo de 2010. 

Corrección de errores de la Resolución de 11 de noviembre de 
2010, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
por la que se establecen ayudas para paliar los daños producidos 
en determinados cultivos provocados por el pedrisco acaecido 
durante los primeros días del mes de mayo de 2010. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
1,50 EUR (w mln) 

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
1,40 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 90 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 2 lutego 2011 r.–31 grudnia 2011 r. 

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

Sektor(-y) gospodarki: Uprawa winogron 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

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

Adres internetowy: 

http://www.docv.gva.es/datos/2010/11/16/pdf/2010_12275.pdf 

http://www.docv.gva.es/datos/2011/01/11/pdf/2011_50.pdf 

Inne informacje: —
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Nr pomocy: SA.32468 (2011/XA) 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: Italia 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Sostegno all’interprofessione 
e iniziative delle organizzazioni dei produttori. 

Podstawa prawna: Decreto Ministeriale 28 dicembre 2010 
n. 21128. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
0,82 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 0 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 2 lutego 2011 r.–31 grudnia 2012 r. 

Cel pomocy: 

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

Produkcja produktów rolnych wysokiej jakości (art. 14 rozpo
rządzenia (WE) nr 1857/2006) 

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
Via XX Settembre 20 
00187 Roma RM 
ITALIA 

Adres internetowy: 

http://www.politicheagricole.it/ConcorsiGare/default 

http://www.sinab.it/index.php?mod=documenti_utili&m2id= 
195&navId=1648 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.32510 (2011/XA) 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: Midi-Pyrénées 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Programme sanitaire «plan 
régional de maîtrise de l’IBR (rhinotrachéite infectieuse bovine)» 

Podstawa prawna: 

— Arrêté du 27 novembre 2006 du ministre chargé de l’agri
culture fixant des mesures de prophylaxie collective de la 
rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR). 

— Décisions du Conseil régional (Commission Permanente) 
Midi-Pyrénées du 3 décembre 2009 et du 4 février 2010. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,40 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 zwierząt 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Monsieur le Président du Conseil régional Midi-Pyrénées 
Région Midi-Pyrénées — Hôtel de région 
22 boulevard du Maréchal Juin 
31406 Toulouse Cedex 9 
FRANCE 

Adres internetowy: 

http://www.midipyrenees.fr/Plan-Regional-IBR 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.32873 (2011/XA) 

Państwo członkowskie: Finlandia 

Region: Manner-Suomi 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Valtiontakaukset maatalouden 
investointitukijärjestelmässä 

Podstawa prawna: Laki maatalouden rakennetuista 
(1476/2007) 

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

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 16 sierpnia 2011 r.–31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: Inwestycje w gospodarstwach rolnych (art. 4 
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: 

Alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (15) 

The addresses of the granting authorities are listed in the annex 
of this notification 

Adres internetowy: 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20071476 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080299 

Inne informacje: —
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