
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 306/02) 

Nr pomocy: SA.33657 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: France 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu 
otrzymującego pomoc indywidualną: Assistance technique 
aux exploitations agricoles de huit baies bretonnes pour leur 
évolution vers des systèmes de production à très basses fuites 
d'azote 

Podstawa prawna: 

— arrêté du préfet de la région Centre, coordonnateur du 
bassin Loire-Bretagne, du 18 novembre 2009, portant 
approbation du schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne (cf. disposition 
10 A) 

— plan de lutte contre les algues vertes du 5 février 2010 

— projets de délibération du Conseil régional de Bretagne et 
des Conseils généraux des Côtes-d’Armor et du Finistère 

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

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 24 października 2011 r.–31 grudnia 2015 r. 

Cel pomocy: Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Uprawy rolne, chów i hodowla 
zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

M. le Préfet de la région Bretagne, MM. les présidents du Conseil 
régional de Bretagne et des Conseils généraux des Côtes- 
d’Armor et du Finistère 

le préfet de la région Bretagne 
3 avenue de la Préfecture 
35026 Rennes Cedex 9 
FRANCE 

le président du Conseil régional de Bretagne 
5-9 rue Martenot 
35000 Rennes 
FRANCE 

le directeur de l’agence de l’eau Loire-Bretagne 
avenue Buffon, BP 6339 
45063 Orleans Cedex 2 
FRANCE 

Adres internetowy: 

http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Note_detaillee_ 
Diagnostic-conseil_cle838b5c.pdf 

http://www.bretagne.pref.gouv.fr/Les-actions-de-l-Etat/ 
Environnement-et-prevention-des-risques/L-eau/Plan-de-lutte- 
contre-les-algues-vertes 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.33729 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: Emilia-Romagna 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu 
otrzymującego pomoc indywidualną: Prevenzione 
e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie. 
Programma di intervento contributivo riferito alle estirpazioni 
di piante di drupacee e di actinidia 

Podstawa prawna: 

Deliberazione Giunta Regionale n. 1275 del 5 settembre 2011, 

Legge Regionale n. 6 del 23 luglio 2010, 

Legge Regionale n. 3 del 20 gennaio 2004,
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Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005, 

Decreto Ministeriale 28 luglio 2009, 

Decreto Ministeriale 7 febbraio 2011. 

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

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 4 listopada 2011 r.–31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: Choroby roślin – epidemie szkodników (art. 10 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Regione Emilia-Romagna 
Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunis
tico-venato 
Viale della Fiera 8 
40127 Bologna BO 
ITALIA 

Adres internetowy: 

http://www.ermesagricoltura.it/Servizio-fitosanitario/ 
Finanziamenti/Finanziamenti-batteriosi-dell-actinidia-PSA/ 
Normativa-di-base/Deliberazione-n.-1275-del-5-09-20112 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.33730 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: Basilicata 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu 
otrzymującego pomoc indywidualną: Misure regionali di 
sostegno alle aziende frutticole colpite dalla Vaiolatura delle 
drupacee (Sharka), causata dall'agente Plum pox virus 

Podstawa prawna: 

Legge 1 luglio 1997, n. 206 Norme in favore delle produzioni 
agricole danneggiate da organismi nocivi; 

Decreto del ministero delle politiche agricole, alimentari 
e forestali del 28 luglio 2009 recante lotta obbligatoria per il 
controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaiola
tura delle drupacee» (Sharka). 

Delibera di Giunta Regionale n. 643 del 4 maggio 2011 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,30 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 39,20 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 13 października 2011 r.–31 grudnia 2012 r. 

Cel pomocy: Choroby roślin – epidemie szkodników (art. 10 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Uprawa drzew i krzewów owoców 
ziarnkowych i pestkowych 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Regione Basilicata 
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana 
Via Vincenzo Verrastro 
85100 Potenza PZ 
ITALIA 

Adres internetowy: 

http://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_ 
FILE_554194.pdf 

Inne informacje: —
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