
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 155/04) 

Nr pomocy: SA.32801 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Niemcy 

Region: Sachsen 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Zuschuss für den Einstieg ins 
Umweltmanagement, analog dem Zuschuss den ein gewerbli
cher KMU-Teilnehmer über die Sächsische Mittelstandsrichtlinie 
— „Richtlinien des Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft 
und Arbeit zur Mittelstandsförderung — Verbesserung der 
unternehmerischen Leistungsfähigkeit“, gemäß Teil B Ziffer 
I Nr. 4 „Umweltmanagement“ erhält 

Podstawa prawna: 

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr zur Mittelstandsförderung (Mittelstands- 
richtlinie), Teil B Ziffer I Nr. 4 „Umweltmanagement“ 

Vertrag zur Umweltallianz Sachsen 

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

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
0,15 EUR (w mln) 

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,05 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 50 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 17 maja 2011 r.–31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: 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: Uprawy rolne, chów i hodowla zwie
rząt, łowiectwo, włączając działalność usługową 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Sächsische Aufbaubank 
Pirnaische Straße 9 
01069 Dresden 
DEUTSCHLAND 

Adres internetowy: 

http://www.sab.sachsen.de/de/foerderung/programme/p_ 
wirtschaft/fp_wirtschaft/detailfp_wi_2475.html 

http://www.revosax.sachsen.de/Details.do?sid=2202814313422 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.32841 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Comunidad Valenciana 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Ayuda nominativa FEDACOVA 

Podstawa prawna: Resolución del expediente acogido a la línea 
«programas intersectoriales en materia de atributos y valores de 
la calidad agroalimentaria» 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,09 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 18 maja 2011 r.–31 grudnia 2011 r. 

Cel pomocy: Produkcja produktów rolnych wysokiej jakości 
(art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006), Wsparcie tech
niczne (art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)
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Sektor(-y) gospodarki: Działalność usługowa wspomagająca 
rolnictwo i następująca po zbiorach 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

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

Adres internetowy: 

http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file? 
uuid=af5ee4ee-4d51-4b4f-8399-a5c64eda74ac&groupId=16 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.32947 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Łotwa 

Region: Latvia 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Grozījumi atbalsta shēmā 
“Nelabvēlīgo klimatisko apstākļu radīto zaudējumu kompensē 
šana” 

Podstawa prawna: Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta 
noteikumi Nr. 669 “Kārtība, kādā administrē un uzrauga lauksa
imniecības risku fondu, nosaka iemaksu veikšanu un kompen
sāciju izmaksu no fonda” 

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

Maksymalna intensywność pomocy: 80 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 13 maja 2011 r.–30 grudnia 2013 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: 

Lauku atbalsta dienests 
Republikas laukums 2 
Rīga, LV-1981 
LATVIJA 

Adres internetowy: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=180589 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.32968 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Estonia 

Region: Estonia 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabi
nõude rakendamise toetus 

Podstawa prawna: „Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise 
seaduse” paragrahvi 11 lõike 1 alusel 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,25 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 13 maja 2011 r.–31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: Choroby roślin – epidemie szkodników (art. 10 
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: 

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.32973 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Niemcy 

Region: Bayern 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Förderung der Vermittlung und 
des Einsatzes von Fachkräften der Betriebs- und Haushaltshilfe 
sowie für die Melkeraushilfe 

Podstawa prawna: 

— Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz (BayAgrarWiG) vom 
8. Dezember 2006 

— Eckpunktepapier; Zuwendungsbescheide 

— Bay. Haushaltsordnung (BayHO)

PL C 155/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 25.5.2011

http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=af5ee4ee-4d51-4b4f-8399-a5c64eda74ac&groupId=16
http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=af5ee4ee-4d51-4b4f-8399-a5c64eda74ac&groupId=16
http://www.likumi.lv/doc.php?id=180589
http://www.agri.ee/siseriiklikud-toetused/


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

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
17,50 EUR (w mln) 

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
3,50 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 17 maja 2011 r.–31 grudnia 2015 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 
Abteilung Förderwesen und Fachrecht 
Menzinger Straße 54 
80638 München 
DEUTSCHLAND 

Adres internetowy: 

http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod. 
psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-AgrarWiGBYrahmen&doc. 
part=X&doc.origin=bs 

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

Inne informacje: —
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