
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 147/05) 

Nr pomocy: SA.32719 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Austria 

Region: Vorarlberg 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Richtlinie der Vorarlberger 
Landesregierung zur Förderung der Tierzucht und Viehwirts
chaft 

Podstawa prawna: Richtlinie der Vorarlberger Landesregierung 
zur Förderung der Tierzucht und Viehwirtschaft 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,60 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 0,80 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 12 maja 2011 r.–31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: Sektor produkcji zwierzęcej (art. 16 rozporzą
dzenia (WE) nr 1857/2006), Wsparcie techniczne (art. 15 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla zwierząt 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Amt der Vorarlberger Landesregierung 
Landhaus 
6901 Bregenz 
ÖSTERREICH 

Adres internetowy: 

http://www.vorarlberg.at/tierzuchtrichtlinie 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.32784 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Rumunia 

Region: România 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Acordarea unui ajutor de stat 
pentru ameliorarea raselor de animale 

Podstawa prawna: 

Hotărâre de Guvern nr. 207/9 martie 2011 pentru aprobarea 
normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului 
de stat pentru ameliorarea raselor de animale, publicată în 
Monitorul oficial nr. 206/24.3.2011 

Ordonanța Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare 
pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor 
agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
61,25 RON (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 12 maja 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: 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
Bd. Carol I nr. 24, sector 3 
București 
ROMÂNIA 

Adres internetowy: 

http://www.madr.ro/pages/arhiva_legislativa.php?offset= 
0&limit=20 

Inne informacje: —
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