
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 264/11) 

Nr pomocy: SA.33521 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: Sicilia 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu 
otrzymującego pomoc indywidualną: Fondo di solidarietà 
regionale — Aiuti a compensazione dei danni dovuti ad avver
sità atmosferiche assimilabili a calamità naturali. 

Podstawa prawna: Decreto del Dirigente Generale del Diparti
mento Interventi Strutturali per l'Agricoltura dell'assessorato 
delle Risorse Agricole ed Alimentari n. 2227 del 14 luglio 
2011, di approvazione delle disposizioni attuative dell'aiuto 
previsto dai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 80 della legge regio
nale 12 maggio 2010, n. 11 — Allegato A. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
8,50 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 90 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 3 października 2011 r.–31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: Niekorzystne zjawiska klimatyczne (art. 11 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Regione Siciliana 
Assessorato regionale Risorse Agricole ed Alimentari 
Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura 
Viale Regione Siciliana 2771 
90145 Palermo PA 
ITALIA 

Adres internetowy: 

http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/ 
allegati/Supportoimprese/FSR.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.33524 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: Lombardia, Varese 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu 
otrzymującego pomoc indywidualną: Piano di controllo 
e di eradicazione dell’Artrite Encefalite Caprina (CAE) in 
Provincia di Varese. 

Podstawa prawna: 

Deliberazione del Direttore generale Azienda Sanitaria Locale 
della Provincia di Varese «Piano di controllo e di eradicazione 
della Artrite Encefalite Caprina (CAE) in Provincia di Varese — 
Misure di sostegno degli allevamenti colpiti da virus della Artrite 
Encefalite Caprina in Provincia di Varese». 

Legge regionale n. 31/2008 «Testo unico delle leggi regionali in 
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale». 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,06 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1 września 2011 r.–30 czerwca 2014 r.
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Cel pomocy: Choroby zwierząt (art. 10 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla owiec i kóz 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese 
Via O. Rossi 9 
21100 Varese VA 
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.asl.varese.it/wai/dipartimenti/prevenzione_ 
veterinario/#content 

Inne informacje: —
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