
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 275/09) 

Nr pomocy: SA.31968 (10/XA) 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: Nederland 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Investeringen op het terrein van 
energiebesparing (onderdeel van Regeling LNV-subsidies) 

Podstawa prawna: 

Kaderwet LNV-subsidies: artikel 2, 4 en 7 

Regeling LNV-subsidies: artikelen 1:16, vierde lid, 2:1a, 2:2, 
2:37, 2:40, vierde lid, 2:41, onderdeel d 

Regeling LNV-subsidies: Bijlage 2. „Bijlage bij de artikelen 2:37, 
eerste lid, 2:38 en 2:40, vierde lid”; Hoofdstuk 1. Investeringen 
op het terrein van energiebesparing 

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

Maksymalna intensywność pomocy: 40 % 

Data realizacji: — 

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

Cel pomocy: Inwestycje w gospodarstwach rolnych (art. 4 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie sektory gospodarki kwalifi
kujące się do pomocy 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Inno
vatie 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
NEDERLAND 

Adres internetowy: 

http://wetten.overheid.nl/zoeken/ 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.33415 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: Novara 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: 

Bando di contributo 

Interventi per l’innovazione e l’ammodernamento delle imprese 

B) PMI agricole attive nel settore della produzione primaria di 
prodotti agricoli 

Podstawa prawna: Deliberazione Giunta Camerale G/12 del 
1 o marzo 2010 

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: 20 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 13 września 2011 r.–31 grudnia 2016 r. 

Cel pomocy: Inwestycje w gospodarstwach rolnych (art. 4 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Camera di Commercio di Novara 
Via Avogadro 4 
28100 Novara NO 
ITALIA 

Adres internetowy: 

http://www.no.camcom.gov.it/contributi 

Inne informacje: —
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Nr pomocy: SA.33564 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Litwa 

Region: Lithuania 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Paramos teikimas už šalutinių 
gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, pašalinimą ir 
sunaikinimą (schemos Nr. XA 177/10 pakeitimas) 

Podstawa prawna: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. 3D-653 „Dėl žemės ūkio 
ministro 2007 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3D-162 „Dėl 
paramos teikimo už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų 
vartoti žmonėms, pašalinimą ir sunaikinimą taisyklių patvirti
nimo ir žemės ūkio ministro 2006 m. gegužės 26 d. įsakymo 
Nr. 3D-217 bei žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 3 d. 
įsakymo Nr. 3d-385 pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
7 LTL (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 16 września 2011 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: 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 
Gedimino pr. 19 
LT-01103 Vilnius 
LIETUVA/LITHUANIA 

Adres internetowy: 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id= 
405213&p_query=&p_tr2= 

Inne informacje: —
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