
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 159/09) 

Nr pomocy: SA.32897 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: Lombardia 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Ulteriori misure regionali di 
sostegno degli allevamenti colpiti da virus della malattia vesci
colare dei suini. 

Podstawa prawna: 
Deliberazione Giunta regionale «Ulteriori misure regionali di 
sostegno degli allevamenti colpiti da virus della malattia vesci
colare dei suini»; 

L.R. n. 31/2008 (Testo unico leggi agricoltura) articolo 18; 

Decreto DG Sanità n. 6929 del 26 giugno 2007; 

Decreto DG Sanità n. 9348 del 27 agosto 2007; 

Provvedimento DG Sanità prot. H1.2007.0046390, del 
29 ottobre 2007, «Malattia vescicolare dei suini — intervento 
straordinario». 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
1,70 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 20 maja 2011 r.–31 grudnia 2012 r. 

Cel pomocy: Choroby zwierząt (art. 10 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla świń 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 
Regione Lombardia 
Piazza Città di Lombardia 1 
20124 Milano MI 
ITALIA 

Adres internetowy: 
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/ 
Satellite?c=Page&childpagename=DG_Agricoltura% 
2FDGLayout&cid=1213337053885&p=1213337053885& 
pagename=DG_AGRWrapper 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.33021 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: Trento 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Disciplina relativa alla conces
sione degli indennizzi per i danni agli allevamenti colpiti da 
«Micoplasma agalactiae» (Agalassia contagiosa). 

Podstawa prawna: 
— L.P. 28 marzo 2003, n. 4 «Legge provinciale in materia di 

agricoltura». Capo IX «Eventi calamitosi»; articolo 52 «Altri 
eventi naturali», 

— Del. n. 2362 del 15 ottobre 2010, Direttive per l’attuazione 
del Piano di controllo finalizzato all’eradicazione della 
Agalassia contagiosa negli allevamenti colpiti da Agalassia, 

— Del. n. 1001 del 13 maggio 2011: «Disciplina relativa alla 
concessione degli indennizzi per i danni agli allevamenti 
colpiti da Agalassia contagiosa». 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,20 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 90 % 

Data realizacji: — 

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

Cel pomocy: Choroby zwierząt (art. 10 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006) 

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 
Provincia Autonoma di Trento 
Servizio Aziende agricole e territorio rurale 
Via G.B. Trener 3 
38121 Trento TN 
ITALIA 

Adres internetowy: 
— http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_ 

provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp 

— http://www.delibere.provincia.tn.it/ricerca_delibere.asp 

Inne informacje: —
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Nr pomocy: SA.33027 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: Noord-Limburg 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Steun voor Eiwitrijk in het kader 
van Stimulering Agro-innovatie in Limburg 3 (SAIL 3) 

Podstawa prawna: Subsidieverordening Inrichting Landelijk 
Gebied 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
0,01 EUR (w mln) 

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,01 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 24 maja 2011 r.–31 grudnia 2011 r. 

Cel pomocy: Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla zwierząt 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 
Provincie Limburg 
Postbus 5700 
6202 MA Maastricht 
NEDERLAND 

Adres internetowy: 
http://www.limburg.nl/beleid/europa/kennisgevingen_staatssteun 

Inne informacje: —
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