
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 216/10) 

Nr pomocy: SA.33161 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: Noord-Brabant 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Subsidieverlening project 
„Fosfaat, natuur en landbouw” 

Podstawa prawna: 

— Algemene wet bestuursrecht 

— Subsidieverordening inrichting landelijk gebied 2007 
(provincie Noord-Brabant) 

— Tijdelijke subsidieregeling inrichting landelijk gebied 

— Beschikking betreffende de toekenning van een subsidie 
voor het project „Fosfaat, natuur en landbouw” 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
0,09 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2013 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 Noord-Brabant 
Brabantlaan 1 
Postbus 90151 
5200 MC 's-Hertogenbosch 
NEDERLAND 

Waterschap De Dommel 
Bosscheweg 56 
Postbus 10001 
5280 DA Boxtel 
NEDERLAND 

Adres internetowy: 

http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/gedeputeerde-staten/ 
bestuursinformatie/bekendmakingen/water/bekendmaking- 
subsidieverlening-zlto-de-hilver.aspx 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.33263 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: Lazio 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Intervento contributivo regionale 
riferito a estirpazioni o capitozzature di piante di actinidia 
colpite da cancro batterico causato da «Pseudomonas syringae 
pv. actinidiae». 

Podstawa prawna: 

L.R. 16 marzo 2011, n. 2 «Misure di intervento a favore delle 
piccole e medie imprese agricole per la prevenzione ed eradica
zione di fitopatie e infestazioni parassitarie». 

DGR del 24 giugno 2011 n. 301, «L.R. 16 marzo 2011, n. 2 
“Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese 
agricole per la prevenzione ed eradicazione di fitopatie 
e infestazioni parassitarie”. Programma regionale di intervento 
contributivo riferito a estirpazioni o capitozzature di piante di 
actinidia …» 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
1 EUR (w mln)
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Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 21 lipca 2011 r.–30 czerwca 2013 r. 

Cel pomocy: Choroby roślin – epidemie szkodników (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: 

Regione Lazio 

Dipartimento Istituzionale e Territorio 
Direzione regionale Agricoltura 
Via C. Colombo 212 
00147 Roma RM 
ITALIA 

Adres internetowy: 

http://www.agricoltura.regione.lazio.it 

Inne informacje: —
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