
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 157/03) 

Nr pomocy: SA.32842 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Comunidad Valenciana 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Ayuda nominativa a Intercoop 
Frutos Secos 

Podstawa prawna: Resolución de concesión de la ayuda al 
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: 
0,05 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) 

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=6ce1ec2b-4b77-4c2c-8d19-9cdd02237a0f& 
groupId=16 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.32848 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Comunidad Valenciana 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Ayuda nominativa INTER
CITRUS: Promoción agroalimentaria de los cítricos 

Podstawa prawna: Resolución de concesión de ayuda acogido 
a la línea «promoción agroalimentaria de los cítricos» 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,35 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: Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006) 

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=8d1201eb-7066-4360-82c1-4b5d54f528c8& 
groupId=16 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.32983 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Węgry 

Region: Hungary 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Egyes állatbetegségek megelő
zése, illetve leküzdése
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Podstawa prawna: 

— A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 148/2007. 
(XII. 8.) FVM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzé
sével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylé
sének és kifizetésének rendjéről (Bizottság regisztrációs 
száma: SA.32561 (11/XA)), 

— Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével 
kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének 
rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítá
sáról szóló …/2011. (…) VM rendelet. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
7 050 HUF (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 23 maja 2011 r.–31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: Choroby zwierząt (art. 10 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006), Sektor produkcji zwierzęcej (art. 16 rozporzą
dzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Uprawy rolne, chów i hodowla zwie
rząt, łowiectwo, włączając działalność usługową 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Ministry of Rural Development 
Budapest 
Kossuth Lajos tér 11. 
1055 
MAGYARORSZÁG/HUNGARY 

Adres internetowy: 

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=5&type=302#! 
DocumentBrowse 

Inne informacje: —
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