
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 

(2012/C 15/03) 

Nr pomocy: SA.33898 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: Friuli-Venezia Giulia 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu 
otrzymującego pomoc indywidualną: Regolamento recante 
criteri e modalità per l'attuazione degli interventi a favore 
dell'innovazione per investimenti nel settore della produzione 
primaria di prodotti agricoli. 

Podstawa prawna: 

Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale 
in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecno
logico) — articolo 17 

DGR n. 1971 del 21 ottobre 2011 di approvazione del rego
lamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli inter
venti a favore dell'innovazione per investimenti nel settore della 
produzione primaria di prodotti agricoli. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,80 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 60 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 10 stycznia 2012 r.–31 grudnia 2013 r. 

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

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali 
Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo 
Via Sabbadini 31 
33100 Udine UD 
ITALIA 

Adres internetowy: 

http://www.regione.fvg.it/asp/delibereInternet/asp/internet/ 
layout2008_2.asp?pag=1&num=1971&tx_dataDel=&key=&uf= 
&btnCerca=vai 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.34103 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo 

Region: Scotland 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu 
otrzymującego pomoc indywidualną: Dothistroma Needle 
Blight Support Scheme (Scotland) 

Podstawa prawna: Forestry Act 1979 1(1) 

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: 
0,70 GBP (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 11 stycznia 2012 r.–31 grudnia 2013 r.
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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: 

Forestry Commission Scotland 
Silvan House 
231 Corstorphine Road 
Edinburgh 
EH12 6AN 
UNITED KINGDOM 

Adres internetowy: 

http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-8PLEY5 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.34114 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: Bouches-du-Rhône 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu 
otrzymującego pomoc indywidualną: Aide relative aux pertes 
dues aux pluies excessives et aux orages de grêle des 28, 
29 avril et du 2 au 5 juin 2011. 

Podstawa prawna: 

— Arrêté préfectoral du 3 octobre 2011 portant déclaration de 
sinistre suite aux excès de pluies et aux orages de grêle des 
28, 29 avril 2011 et du 2 au 5 juin 2011. 

— Délibération du Conseil général des Bouches-du-Rhône. 

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

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
0,60 EUR (w mln) 

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,60 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 80 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Do 31 grudnia 2012 r. 

Cel pomocy: Niekorzystne zjawiska klimatyczne (art. 11 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Monsieur le Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône 
Direction de l'agriculture et du tourisme 
Hôtel du Département 
52 avenue de Saint-Just 
13256 Marseille Cedex 20 
FRANCE 

Adres internetowy: 

http://www.cg13.fr/amenagement-du-territoire/agriculture/aides- 
agricoles/ 

Inne informacje: —

PL C 15/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.1.2012

http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-8PLEY5
http://www.cg13.fr/amenagement-du-territoire/agriculture/aides-agricoles/
http://www.cg13.fr/amenagement-du-territoire/agriculture/aides-agricoles/

