
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 135/06) 

Nr pomocy: SA.32486 (2011/XA) 

Państwo członkowskie: Niemcy 

Region: Saarland 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Beihilfen nach der Satzung der 
Tierseuchenkasse des Saarlandes 

Podstawa prawna: Satzung der Tierseuchenkasse des Saar
landes über die Gewährung von Beihilfen und Leistungen 
(1. Änderungssatzung) 

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

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
0,24 EUR (w mln) 

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,08 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: Chów i hodowla zwierząt 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Tierseuchenkasse des Saarlandes 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
Ursulinenstraße 8-16 
66111 Saarbrücken 
DEUTSCHLAND 

Adres internetowy: 

http://www.tsk-sl.de/PDF/Beihilfesatzung 2011.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.32495 (2011/XA) 

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo 

Region: North and North East Lincolnshire 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Lincolnshire Coastal Grazing 
Marshes Project 

Podstawa prawna: National Lottery Act 1993 

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: 
0,25 GBP (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 2 maja 2011 r.–30 kwietnia 2014 r. 

Cel pomocy: 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: 

East Lindsey District Council 
Tedder Hall 
Manby Park 
Louth 
LN11 8UP 
UNITED KINGDOM 

Adres internetowy: 

http://lincsmarshes.org.uk/index.php?page=Farmers_Grants 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.32607 (2011/XA) 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: Sicilia 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Fondo di solidarietà regionale — 
aiuti per il pagamento di premi assicurativi.
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Podstawa prawna: Decreto del Dirigente generale del Diparti
mento interventi strutturali per l’agricoltura dell’Assessorato 
delle risorse agricole ed alimentari n. 3262 del 28 dicembre 
2010, di approvazione delle disposizioni attuative dell’aiuto 
previsto dal comma 4 dell’articolo 80 della legge regionale 
12 maggio 2010 n. 11 — Allegato A. 

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

Maksymalna intensywność pomocy: 80 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: Składki ubezpieczeniowe (art. 12 rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006) 

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Regione Siciliana 
Assessorato risorse agricole ed alimentari 
Dipartimento interventi strutturali 
Viale Regione Siciliana 2771 
90145 Palermo PA 
ITALIA 

Adres internetowy: 

http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/ 
premi_assicurativi.htm 

Inne informacje: —
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