
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 44/03) 

Nr pomocy: SA.33986 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: Lazio 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Interventi di divulgazione 
e comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare 
e forestale per l’innovazione e lo sviluppo integrato delle zone 
rurali del Lazio (legge regionale 4 agosto 2009, n. 19) — 
Regime di esenzione a norma del regolamento (CE) n. 
1857/2006 — Avviso pubblico ARSIAL: interventi sub lettere 
A, C, D, E, F, H, I. 

Podstawa prawna: 

1) LR 4 agosto 2009, n. 19 «Divulgazione e comunicazione in 
ambito agricolo, agroalimentare e forestale per l'innovazione 
e lo sviluppo integrato delle zone rurali della Regione»; 

2) deliberazione Giunta regionale del 17 dicembre 2010, n. 
591 concernente «Approvazione del Piano annuale degli 
interventi di divulgazione e comunicazione nell'ambito 
agricolo …»; 

3) avviso pubblico Arsial: «Incentivazione agli interventi di 
divulgazione e comunicazione in ambito agricolo …». 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,90 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 15 lutego 2012 r.–31 grudnia 2013 r. 

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

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

ARSIAL — Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione 
dell'Agricoltura del Lazio 
Via Rodolfo Lanciani 38 
00162 Roma RM 
ITALIA 

Adres internetowy: 

http://www.arsial.it 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.34310 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: Vlaams Gewest 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Facultatieve subsidie aan het 
Steunpunt Hoeveproducten 

Podstawa prawna: Ministerieel besluit houdende de toekenning 
van een facultatieve subsidie aan KVLV vzw betreffende het 
Steunpunt Hoeveproducten 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,07 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 8 lutego 2012 r.–31 grudnia 2012 r.
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Cel pomocy: Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006) 

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Vlaamse Overheid 
Departement Landbouw en Visserij 
Koning Albert II-laan 35, bus 40 
1030 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Adres internetowy: 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=2357 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.34311 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Niemcy 

Region: Hamburg 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Richtlinie für die Gewährung 
von Beihilfen für Maßnahmen zum Schutz der Rinder vor 
einer Infektion mit dem Bovinen Herpesvirus Typ 1 (BHV1- 
Beihilfe-Richtlinie) 

Podstawa prawna: § 7 Absatz 1 Nummer 3 des Hamburgis
chen Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz vom 
6. Februar 2007 (HmbGVBl. S. 68), zuletzt geändert am 
6. April 2010 (HmbGVBl. S. 260) 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
0,02 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 8 lutego 2012 r.–31 grudnia 2013 r. 

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

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 
Fachabteilung Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 
Billstraße 80 
20539 Hamburg 
DEUTSCHLAND 

Adres internetowy: 

http://www.hamburg.de/contentblob/2926426/data/bhv1- 
beihilfe-richtlinie.pdf 

http://www.landesrecht.hamburg.de/jportal/portal/page/ 
bshaprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr- 
TierSGAGHArahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr 

Inne informacje: —
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