
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 50/03) 

Nr pomocy: SA.34315 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: Marche. 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Interventi di informazione 
e comunicazione sui prodotti biologici relativi al progetto regio
nale «Conoscere il biologico nelle Marche». 

Podstawa prawna: 

Decreto Ministeriale del 14 ottobre 2011 n. 19867 del MiPAAF. 

DGR n. 1630/2011 Programma di azione nazionale per l'agri
coltura biologica e i prodotti biologici — fondi 2009 — 
progetto regionale «conoscere il biologico nelle Marche di infor
mazione e comunicazione sui prodotti biologici». 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,11 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1 marca 2012 r.–30 czerwca 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: 

Regione Marche PF Competitività e sviluppo dell'impresa 
agricola 
Via Tiziano 44 
60125 Ancona AN 
ITALIA 

Adres internetowy: 

http://www.agri.marche.it/Aree%20tematiche/ 
aiuti%20di%20stato/infobio2012.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.34330 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo 

Region: United Kingdom, North East, North West, Yorkshire 
and the Humber, East Midlands, West Midlands, East, London, 
South East, South West 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Badger Vaccination Fund for 
England 

Podstawa prawna: 

Veterinary Surgeons Act 1966 

Wildlife and Countryside Act 1981 

Protection of Badgers Act 1992 

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

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

PL 21.2.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 50/5

http://www.agri.marche.it/Aree%20tematiche/aiuti%20di%20stato/infobio2012.pdf
http://www.agri.marche.it/Aree%20tematiche/aiuti%20di%20stato/infobio2012.pdf


Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,25 GBP (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 14 lutego 2012 r.–31 marca 2015 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: 

Department for Environment, Food and Rural Affairs 
Nobel House 
17 Smith Square 
Westminster 
London 
SW1P 3JR 
UNITED KINGDOM 

Adres internetowy: 

http://www.defra.gov.uk/animal-diseases/a-z/bovine-tb/ 
vaccination/badger-vaccination/ 

Inne informacje: —
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