
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 181/05) 

Nr pomocy: SA.32914 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: Lombardia 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Iniziative per la promozione dei 
prodotti agroalimentari — anno 2011 

Podstawa prawna: 

DGR n. 1583 del 20 aprile 2011 Programma di iniziative 
regionali per la promozione dei prodotti agroalimentari — 
anno 2011 (art. 12, L.R. 31/2008) 

L.R. 31/2008 (Testo unico Leggi Agricoltura) art. 12 

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

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 9 czerwca 2011 r.–31 grudnia 2012 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: 

Regione Lombardia 
DG Agricoltura 
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 

http://www.regione.lombardia.it, clicca di seguito «Settori 
e politiche», «Agricoltura», «Argomenti», «Aiuti di stato nel 
settore agricolo: pubblicazione dei regimi di aiuto» 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.33089 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: France 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Aides de FranceAgriMer à des 
actions d’assistance technique en faveur des producteurs des 
plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM) 

Podstawa prawna: 

— articles L. 621-1 et suivants du Code rural et de la pêche 
maritime 

— projet de décision du directeur général de FranceAgriMer 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,75 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1 lipca 2011 r.–30 czerwca 2016 r. 

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

Sektor(-y) gospodarki: Uprawa roślin przyprawowych 
i aromatycznych oraz roślin do produkcji leków i wyrobów 
farmaceutycznych, Uprawa pozostałych roślin wieloletnich 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

FranceAgriMer 
12 rue Henri Rol Tanguy 
TSA 20002 
93555 Montreuil sous Bois Cedex 
FRANCE 

Adres internetowy: 

http://www.franceagrimer.fr/Projet-02/05aides/ppam-0511/text- 
AT-ppam-BUE.pdf 

Inne informacje: —
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Nr pomocy: SA.33121 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Słowenia 

Region: Slovenia 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Zatiranje varoze pri čebeljih 
družinah na območju Republike Slovenije, 2011–2013 

Podstawa prawna: Uredba o izvajanju Programa ukrepov na 
področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2011–2013 
(Ur.l. RS, št. 4/11 in 40/2011) 

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

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
0,45 EUR (w mln) 

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,15 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 9 czerwca 2011 r.–15 października 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 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike 
Slovenije 
Dunajska 22 
SI-1000 Ljubljana 
SLOVENIJA 

Adres internetowy: 

http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r04&p_predpis= 
URED5347 

Inne informacje: —

PL C 181/36 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.6.2011

http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r04&p_predpis=URED5347
http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r04&p_predpis=URED5347

