
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 345/03) 

Nr pomocy: SA.33862 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: Vlaams Gewest 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu 
otrzymującego pomoc indywidualną: Bio zoekt Boer voor 
de periode 1 november 2011-31 december 2012, BB Projecten 
vzw/Innovatiesteunpunt voor Land- en Tuinbouw vzw Innova
tiesteunpunt, Diestsevest 40, 3000 Leuven 

Podstawa prawna: Ministerieel Besluit tot toekenning van een 
subsidie aan BB Projecten vzw/Innovatiesteunpunt voor Land- 
en Tuinbouw vzw Innovatiesteunpunt vzw voor het project „Bio 
zoekt Boer” voor de periode 1 november 2011 tot en met 
31 december 2012 (zie bijlage). 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,13 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 15 listopada 2011 r.–31 grudnia 2012 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: 

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

Adres internetowy: 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1914 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.33873 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo 

Region: Scotland 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu 
otrzymującego pomoc indywidualną: Small Scale Agricul
tural Aid Scheme (SSAAS) 

Podstawa prawna: 

Sections 4 & 6 of the Small Landholders (Scotland) Act 1911. 

CR 1857/2006, Chapter 2, Categories of Aid, Article 4, Inves
tment in agricultural holdings. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
0 GBP (w mln) 

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,50 GBP (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 50 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 18 listopada 2011 r.–31 grudnia 2012 r. 

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

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo
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Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Crofting Counties Agricultural Grants (Scotland) Scheme 
(CCAGS) 
C1 Spur 
Saughton House 
Broomhouse 
UNITED KINGDOM 

Adres internetowy: 

http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/Agriculture/ 
grants/BDandM/SSAAS 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.33885 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: Campania 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu 
otrzymującego pomoc indywidualną: consulenza tecnica 
agli allevamenti finalizzata al miglioramento delle condizioni 
di biosicurezza aziendale 

Podstawa prawna: 

DPCM 3 agosto 2007 e successivo decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 4 luglio 2008; 

OPCM 21 dicembre 2007 n. 3634 modificata con OPCM 
28 maggio 2008 n. 3675 e OPCM 3829 del 27 novembre 
2009; 

OPCM n. 3697 del 1 o ottobre 2011 — Proroga delle attività 
comm 

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: 1 stycznia 2012 r.–31 grudnia 2013 r. 

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

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla pozostałego bydła 
i bawołów 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Commissariato di Governo per l’Emergenza brucellosi negli 
allevamenti bufalini in provincia di Caser 
presso IZSM via Iervolino 17 
fraz. Tuoro 
81029 Caserta CE 
ITALIA 

E-mail: caserta@cert.izsmportici.it 

Adres internetowy: 

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/brucellosi/ 
brucellosi.html 

Inne informacje: —
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