
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 315/05) 

Nr pomocy: SA.33762 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: Nederland 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu 
otrzymującego pomoc indywidualną: Steunmaatregelen tech
nische ondersteuning en kwaliteitsbevordering bloemkwekerij
producten 

Podstawa prawna: 

Ontwerp-verordening PT heffing handel bloemkwekerijpro
ducten 2010 

Ontwerp-verordening PT heffing aanbod bloemkwekerijpro
ducten 2010 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
14,10 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 26 października 2011 r.–30 czerwca 2014 r. 

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

Productschap Tuinbouw 

Postbus 280 
2700 AG Zoetermeer 
NEDERLAND 

Louis Pasteurlaan 6 
2719 EE Zoetermeer 
NEDERLAND 

Adres internetowy: 

http://www.tuinbouw.nl/files/page/Ontwerp-Verordening%20 
PT%20heffing%20handel%20bloemkwekerijproducten%2020 
10.pdf 

http://www.tuinbouw.nl/files/page/Ontwerp-Verordening%20 
PT%20heffing%20aanbod%20bloemkwekerijproducten%2020 
10.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.33813 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: Moselle 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu 
otrzymującego pomoc indywidualną: aides aux audits sani
taires des élevages et aux programmes pluriannuels d’interven
tion en Moselle. 

Podstawa prawna: 

Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités 
territoriales, 

délibération du Conseil général de la Moselle (Commission 
permanente du 13 décembre 2010). 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,20 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 26 października 2011 r.–30 czerwca 2014 r. 

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

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla zwierząt, Uprawy 
rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność 
mieszana)
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Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle 
Direction de l'environnement et de l'aménagement du territoire 
Division de l'environnement et de l'espace rural/SAEN 
Hôtel du Département 
1 rue du Pont Moreau 
BP 11096 
57036 Metz Cedex 1 
FRANCE 

Adres internetowy: 

http://www.cg57.fr/SiteCollectionDocuments/LaMoselleEt 
Vous/Agriculture/FichesUE/audit_sanitaire_et_programme_ 
pluriannuel_elevages.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.33826 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Bułgaria 

Region: Bulgaria 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu 
otrzymującego pomoc indywidualną: Помощ за участие в 
изложение по овцевъдство-Специализирано регионално есенно 
изложение на Бели и Вакли Маришки овце с. Избегли общ. 
Асеновград обл. Пловдив 

Podstawa prawna: Чл. 12, ал. 1, т. 10 от Закона за 
подпомагане на земеделските производители; Указания, приети 

с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ 
за схема на държавна помощ за участие в изложение 

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

Maksymalna intensywność pomocy: 70 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 8 listopada 2011 r.–31 grudnia 2013 r. 

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

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Държавен фонд „Земеделие“ 
бул. „Цар Борис III“ № 136 
1618 София/Sofia 
БЪЛГАРИЯ/ВULGАRIА 

Adres internetowy: 

http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/shemi_durjavni_ 
pomoshti_reglament_1857_2006/ 

Inne informacje: —
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