
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 359/10) 

Nr pomocy: SA.33801 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Cataluña 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu 
otrzymującego pomoc indywidualną: Ayudas para proyectos 
de inversión en instalaciones y proyectos de inversión incluidas 
en el programa del fomento de las energías renovables. 

Podstawa prawna: Resolución por la cual se aprueban las 
bases reguladoras en régimen de concurrencia competitiva 
y en régimen reglado, mediante concurrencia pública no compe
titiva, para la concesión de las subvenciones en el marco del 
programa de energías renovables y se hace pública la convoca
toria para el año 2011. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,72 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 40 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1 grudnia 2011 r.–15 listopada 2012 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: 

Institut Català d’Energia 
Calle Pamplona, 113, tercera planta 
08018 Barcelona 
ESPAÑA 

Adres internetowy: 

http://www.gencat.cat/icaen/ajuts/convocatoria_ER.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.33802 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Cataluña 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu 
otrzymującego pomoc indywidualną: Ayudas para proyectos 
de inversión en materia de ahorro y eficiencia energética 
y auditorias en explotaciones agrarias, en el marco del Plan de 
Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 

Podstawa prawna: Resolución por la cual se aprueban las 
bases reguladoras en régimen de concurrencia competitiva 
y en régimen reglado, mediante concurrencia pública no compe
titiva, per a la concesión de las subvenciones del ahorro y la 
eficiencia energética en el marco del Plan de acción de la estra
tegia del ahorro y eficiencia energética, y se hace pública la 
convocatoria para el año 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: 75 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1 grudnia 2011 r.–30 stycznia 2013 r. 

Cel pomocy: Inwestycje w gospodarstwach rolnych (art. 4 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006), Wsparcie techniczne 
(art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo
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http://www.gencat.cat/icaen/ajuts/convocatoria_ER.pdf


Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Institut Català d’Energia 
Calle Pamplona, 113, tercera planta 
08018 Barcelona 
ESPAÑA 

Adres internetowy: 

http://www.gencat.cat/icaen/ajuts/convocatoria_2011_EEE.pdf 

Inne informacje: —
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