
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 272/03) 

Nr pomocy: SA.33435 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: Vlaams Gewest 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Facultatieve subsidie aan de vzw 
Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch Vlees 

Podstawa prawna: Ministerieel besluit houdende de toekenning 
van een facultatieve subsidie aan de vzw Interprofessionele Vere
niging voor het Belgisch Vlees 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,02 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 8 września 2011 r.–31 grudnia 2011 r. 

Cel pomocy: Produkcja produktów rolnych wysokiej jakości 
(art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla zwierząt 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Departement Landbouw en Visserij 
Koning Albert II-laan 35, bus 40 
1030 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Adres internetowy: 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=130 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.33436 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: Vlaams Gewest 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Facultatieve subsidie aan de Cel 
Begeleiding Karkasclassificatie van de Universiteit van Gent 

Podstawa prawna: Ministerieel besluit houdende de toekenning 
van een facultatieve subsidie aan de Cel Begeleiding Karkasclas
sificatie van de Universiteit van Gent 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,04 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 8 września 2011 r.–31 grudnia 2011 r. 

Cel pomocy: Produkcja produktów rolnych wysokiej jakości 
(art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla zwierząt 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Departement Landbouw en Visserij 
Koning Albert II-laan 35, bus 40 
1030 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Adres internetowy: 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=130 

Inne informacje: —
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