
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 249/05) 

Nr pomocy: SA.33512 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Niemcy 

Region: Brandenburg 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Förderung von Leistungsprü
fungen und weiteren Maßnahmen in der Tierzucht 

Podstawa prawna: 

Artikel 16 Absatz 1 a) b) der Verordnung (EG) Nr. 1857/2006 
der Kommission vom 15. Dezember 2006 

Richtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft 
über die Gewährung von Prämien für die Förderung von Leis
tungsprüfungen und weiteren Maßnahmen in der Tierzucht 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,84 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 70 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1 stycznia 2012 r.–31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: Sektor produkcji zwierzęcej (art. 16 rozporzą
dzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und 
Flurneuordnung 
Müllroser Chaussee 50 
15236 Frankfurt (Oder) 
DEUTSCHLAND 

Adres internetowy: 

http://www.mil.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.255601.de 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.33513 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Niemcy 

Region: Schleswig-Holstein 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Beihilfen für Probenentnahme 
von Ohrgewebe zur Untersuchung auf eine Infektion mit dem 
Bovinen Virusdiarrhoe-Virus (BVDV) von Rindern 

Podstawa prawna: Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen 
für Maßnahmen zum Schutz der Rinder vor einer Infektion mit 
dem Bovinen Virusdiarrhoe-Virus (BVD-Beihilfe-Richtlinien) 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
1,05 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1 września 2011 r.–31 grudnia 2013 r. 

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

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla zwierząt 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
Schleswig-Holstein 
Mercatorstraße 3 
24106 Kiel 
DEUTSCHLAND 

Adres internetowy: 

http://www.schleswig-holstein.de/cae/servlet/contentblob/ 
1019334/publicationFile/BVD_Beihilfe_RiLi_2011.pdf 

Inne informacje: —
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