
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 180/10) 

Nr pomocy: SA.33067 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Comunidad Valenciana 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Prestación servicios a PYMES 
para la realización del Plan de control de calidad de producción 
láctea en la Comunitat Valenciana. 

Podstawa prawna: Resolución de 2011, de la Cosellera de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, por lo que se concede una 
subvención nominativa al Centro de Apoyo Tecnológico Lácteo 
(CEATEL) 

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: 1 czerwca 2011 r.–31 grudnia 2011 r. 

Cel pomocy: Produkcja produktów rolnych wysokiej jakości 
(art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006), Sektor produkcji 
zwierzęcej (art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006), 
Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia (WE) nr 
1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla bydła mlecznego, 
chów i hodowla owiec i kóz 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Dir. Gral. Prod. Agraria 
Conselleria Agricultura, Pesca y Alimentación 
C/ Amadeo de Saboya, 2 
46010 Valencia 
ESPAÑA 

Adres internetowy: 

http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file? 
uuid=adc20f42-0e6b-47b4-b0b6-9ba95ed27ce4&groupId=16 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.33086 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: Limburg (NL) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Veldmakelaars groenblauwe 
diensten (paragraaf uit de subsidieverordening inrichting lande
lijk gebied Limburg) 

Podstawa prawna: 

Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 

http://portal.prvlimburg.nl/psonline/popups/document.jsp? 
document=62254 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,10 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 2 czerwca 2011 r.–31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006)
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Sektor(-y) gospodarki: Uprawy rolne, chów i hodowla zwie
rząt, łowiectwo, włączając działalność usługową 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Provincie Limburg 
Postbus 5700 
6201 MA Maastricht 
NEDERLAND 

Adres internetowy: 

http://www.limburg.nl/Beleid/Europa/Kennisgevingen_staatssteun 

http://portal.prvlimburg.nl/psonline/popups/document.jsp? 
document=62254 

Inne informacje: —
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