
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 133/04) 

Nr pomocy: SA.32500 (2011/XA) 

Państwo członkowskie: Niemcy 

Region: Bayern 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Satzung über die Leistung der 
Bayerischen Tierseuchenkasse (Leistungssatzung) 

Podstawa prawna: 

§ 71 Tierseuchengesetz der Bundesrepublik Deutschland 

Art. 5 Abs. 2, Art. 5b Abs. 2 des Gesetzes über den Vollzug des 
Tierseuchenrechts des Freistaates Bayern 

Satzung über die Leistungen der Bayerischen Tierseuchenkasse 
(Leistungssatzung) 

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

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
22,60 EUR (w mln) 

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
14,20 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 2 lutego 2011 r.–31 grudnia 2013 r. 

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

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Bayerische Tierseuchenkasse 
Arabellastraße 29 
81925 München 
DEUTSCHLAND 

Adres internetowy: 

http://portal.versorgungskammer.de/portal/page/protal/btsk/ 
btskrg/01.01.11-leistungssatzung.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.32515 (2011/XA) 

Państwo członkowskie: Estonia 

Region: Estonia 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Põllumajandusloomade aretus
toetus 

Podstawa prawna: 

1) Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus §3, § 7 lg 
1 p 3, § 11; 

2) Põllumajandusministri 18. jaanuari 2005. aasta määrus nr 6 
„Põllumajandusloomade aretustoetuse saamiseks esitatavad 
nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise 
kord” 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
2,56 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 70 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 15 lutego 2011 r.–31 grudnia 2013 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: 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 
Narva mnt 3 
51009 Tartu 
EESTI/ESTONIA 

Adres internetowy: 

http://www.agri.ee/siseriiklikud-toetused 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.32517 (2011/XA) 

Państwo członkowskie: Słowenia 

Region: Gorenjska
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Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Podpore programom razvoja 
podeželja v Mestni občini Kranj v programskem obdobju 
2011–2013 

Podstawa prawna: Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje 
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini 
Kranj (II. Poglavje) 

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

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
0,36 EUR (w mln) 

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,12 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 15 lutego 2011 r.–31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: Inwestycje w gospodarstwach rolnych (art. 4 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006), Scalanie gruntów 
(art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006), Składki ubezpie
czeniowe (art. 12 rozporządzenia (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: 

Mestna občina Kranj 
Slovenski trg 1 
SI-4000 Kranj 
SLOVENIJA 

Adres internetowy: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200763&objava= 
3433 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.32518 (2011/XA) 

Państwo członkowskie: Niemcy 

Region: Schleswig-Holstein 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: 

Gewährung von Beihilfen im Rahmen der Bekämpfung 

Leukose und Brucellose bei Rindern, Schafen und Ziegen 

Podstawa prawna: Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen 
im Rahmen der Bekämpfung Leukose und Brucellose bei 
Rindern, Schafen und Ziegen (Leukose-Brucellose-Beihilfe-Rich
tlinien) 

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

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
0,45 EUR (w mln) 

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,15 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 17 lutego 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: 

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
Schleswig-Holstein 
Mercatorstraße 3 
24106 Kiel 
DEUTSCHLAND 

Adres internetowy: 

http://www.schleswig-holstein.de/cae/servlet/contentblob/ 
872674/publicationFile/Beihilfe_RiLi_Leukose.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.32559 (2011/XA) 

Państwo członkowskie: Niemcy 

Region: Bayern 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Förderung der Bereitstellung 
technischer Hilfe im Agrarsektor — Förderung von Beratung
sleistungen im Rahmen der Verbundberatung 

Podstawa prawna: 

— Richtlinien zur Förderung der Bereitstellung technischer 
Hilfe im Agrarsektor — Förderung von Beratungsleistungen 
im Rahmen der Verbundberatung 

— Bayerische Haushaltsordnung (BayHO)
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— Bayerisches Gesetzes zur nachhaltigen Entwicklung der 
Agrarwirtschaft und des ländlichen Raumes (Bayerisches 
Agrarwirtschaftsgesetz — BayAgrarWiG); Artikel 9 Abs. 3 

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

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
10 EUR (w mln) 

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
5 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 80 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1 marca 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: 

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) 
Abteilung Förderwesen und Fachrecht 
Menzingerstraße 54 
80638 München 
DEUTSCHLAND 

Adres internetowy: 

http://www.stmlf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/ 
rilivbb.pdf 

Inne informacje: —
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