
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 138/09) 

Nr pomocy: SA.32791 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Asturias 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Ayudas para el desarrollo de 
programas agroalimentarios con signos de calidad diferenciada 

Podstawa prawna: Propuesta de Resolución de 24 de febrero 
de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se 
aprueban las Bases Reguladoras para la concesión de ayudas 
para el desarrollo de programas agroalimentarios con signos 
de calidad diferenciada, en materia de fomento y promoción 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
1,36 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 30 kwietnia 2011 r.–31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: Grupy producentów (art. 9 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006), Produkcja produktów rolnych wysokiej jakości 
(art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006), Wsparcie tech
niczne (art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo, Dzia 
łalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, Działalność 
usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias 
C/ Coronel Aranda, s/n, 3 a planta 
33005 Oviedo (Asturias) 
ESPAÑA 

Adres internetowy: 

http://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/ 
Agricultura/propuesta_resolucion_8_03_2011.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.32880 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Polska 

Region: Poland 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Program pomocy dla rodzin 
rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach 
specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane 
przez powódź, obsunięcia się ziemi lub huragan w 2010 r. – 
pomoc z Agencji Rynku Rolnego 

Podstawa prawna: 

1) Uchwała Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. 
w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rodzin rolni
czych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjal
nych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez 
powódź, obsunięcia się ziemi lub huragan w 2010 r.; 

2) Artykuł 11 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006; 

3) Artykuł 40h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji 
Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych 
(Dz.U. z 2007 r. nr 231, poz. 1702, z późn. zm.). 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
20 PLN (w mln)
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Maksymalna intensywność pomocy: 90 % 

Data realizacji: — 

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

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

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Agencja Rynku Rolnego 
ul. Nowy Świat 6/12 
00-400 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

(oddział terenowy Agencji właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego) 

Adres internetowy: 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20072311702 

http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Ministerstwo/Biuro- 
Prasowe/Informacje-Prasowe/Decyzje-Rady-Ministrow-pomoc- 
rolnikom-poszkodowanym-w-wyniku-powodzi 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.32901 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo 

Region: Scotland 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Loch Lomond & The Trossachs 
National Park Natural Heritage Grant Scheme 

Podstawa prawna: 

National Parks (Scotland) Act 2000. 

European Commission Regulation (EC) No 1857/2006 

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: 
0,20 GBP (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1 maja 2011 r.–31 marca 2013 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: 

Loch Lomond & The Trossachs National Park Authority 
National Park Headquarters 
Carrochan Road 
Balloch 
Glasgow 
Scotland 
G83 8EG 
UNITED KINGDOM 

Adres internetowy: 

http://www.lochlomond-trossachs.org/looking-after/natural- 
heritage-grant-scheme/menu-id-396.html 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.32924 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: Marche 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Interventi di informazione 
e comunicazione sui prodotti biologici relativi al progetto regio
nale «Conoscere il biologico nelle Marche» 

Podstawa prawna: 

DecrMinistro Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 
18408/2010 «Progr. di azione naz per l’agricoltura Biologica 
e i prodotti biologici 2008-2009. Aumento della domanda 
interna e comunicazione istituzionale. Approvazione del 
progetto regionale di recepimento e dei criteri e modalità di 
attuazione degli interventi» 

DGR n. 328 del 14 marzo 2011 «DM 24 novembre 2010 n. 
18408. Progetto regionale “Conoscere il biologico nelle Marche” 
interventi di informazione e comunicazione sui prodotti biolo
gici» 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,13 EUR (w mln)

PL C 138/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.5.2011

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20072311702
http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Decyzje-Rady-Ministrow-pomoc-rolnikom-poszkodowanym-w-wyniku-powodzi
http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Decyzje-Rady-Ministrow-pomoc-rolnikom-poszkodowanym-w-wyniku-powodzi
http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Decyzje-Rady-Ministrow-pomoc-rolnikom-poszkodowanym-w-wyniku-powodzi
http://www.lochlomond-trossachs.org/looking-after/natural-heritage-grant-scheme/menu-id-396.html
http://www.lochlomond-trossachs.org/looking-after/natural-heritage-grant-scheme/menu-id-396.html


Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1 maja 2011 r.–31 grudnia 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: 

Regione Marche 
Servizio Agricoltura Forestazione Pesca 
PF Competitività e Sviluppo dell’Impresa 
Via Tiziano 44 
60100 Ancona AN 
ITALIA 

Adres internetowy: 

www.agri.marche.it/Aree%20tematiche/aiuti%20di%20stato/ 
infobio.pdf 

Inne informacje: —
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