
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 206/08) 

Nr pomocy: SA.33215 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Comunidad Valenciana 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Adaptación de las casetas desti
nadas a la recepción de cadáveres de animales 

Podstawa prawna: Resolución de la Consellera de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, por la que se concede una subvención 
nominativa a la Asociación de Usuarios de Casetas De Castellón 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,11 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 50 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1 lipca 2011 r.–31 grudnia 2011 r. 

Cel pomocy: Inwestycje w gospodarstwach rolnych (art. 4 
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: 

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=81bbe313-443c-441f-8831-f31e4ad50d26&groupId=16 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.33248 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Comunidad Valenciana 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Ayudas a pymes agrarias a través 
de la Asociación de caballos de pura raza española (APREA) 

Podstawa prawna: Resolución de … 2011, de la Consellera de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se concede una 
subvención a pymes agrarias a través de la Asociación de 
caballos de pura raza española (APREA) 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,03 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1 lipca 2011 r.–1 listopada 2011 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: 

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=8b308875-b392-4f07-89dd-59f7294b1c98&groupI d=16 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.33249 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Comunidad Valenciana 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Ayudas a pymes agrarias a través 
de la Asociación de criadores de caballos de pura raza española 
de la Comunidad Valenciana (PRECVAL) 

Podstawa prawna: Resolución de … 2011, de la Consellera de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se concede una 
subvención nominativa a pymes agrarias a través de la Asocia
ción de criadores de caballos de pura raza española de la Comu
nidad Valenciana (PRECVAL)
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Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,11 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1 lipca 2011 r.–1 listopada 2011 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: 

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=4aa5c8a7-f0fa-4e5f-aa5b-e125b2a812ae&groupId=16 

Inne informacje: —
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