
IV 

(Informacje) 

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 221/01) 

Nr pomocy: SA.34591 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Dania 

Region: — 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Store vækstkautioner 

Podstawa prawna: Lovbekendtgørelse nr. 549 af den 1. juli 
2002 (med ændringer), bekendtgørelse nr. 1013 af den 
17. august 2007, ændringsbekendtgørelse nr. 237 af den 
17. marts 2010, samt Finansloven for 2011. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
DKK 75,00 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 7,26 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 25.4.2012-31.12.2015 

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: 

Vækstfonden 
Strandvejen 104 A 
2900 Hellerup 

Adres internetowy: 

http://www.vf.dk/For%20virksomheder/Vaekstkaution/ 
Ansogningsproces 

http://vf.dk/For%20virksomheder/Vaekstkaution/Landbrug 

http://vf.dk/For%20virksomheder/Vaekstkaution 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.34592 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: COMUNIDAD VALENCIANA 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Ayudas a las pequeñas 
y medianas explotaciones agrícolas de la C.V. a través de INTER
CITRUS, proveedor de los servicios subvencionados. 

Podstawa prawna: Resolución de concesión de ayuda acogido 
a la línea «Promoción agroalimentaria de los cítrico» 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
EUR 0,25 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 12.4.2012-31.12.2012 

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

Sektor(-y) gospodarki: Działalność usługowa wspomagająca 
rolnictwo i następująca po zbiorach 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua 
Amadeo de Saboya, 2 – 46010 Valencia 

Adres internetowy: 

http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_ 
file?uuid=8d1bcf33-687e-4558-88b0-8acfbd86e5e6&groupId= 
16 

Inne informacje: —
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Nr pomocy: SA.34593 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: COMUNIDAD VALENCIANA 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Ayudas a las pequeñas 
y medianas explotaciones agrícolas de la C.V. a través de FEDA
COVA, proveedor de los servicios subvencionados. 

Podstawa prawna: Resolución de concesión de ayuda acogido 
a la línea: Programas intersectoriales en materia de atritutos 
y valores de la calidad agroalimentaria. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
EUR 0,10 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 12.4.2012-31.12.2012 

Cel pomocy: Produkcja produktów rolnych wysokiej jakości 
(art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006), Wsparcie tech
niczne (art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Działalność usługowa wspomagająca 
rolnictwo i następująca po zbiorach 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua 
Amadeo de Saboya, 2 46010 Valencia 

Adres internetowy: 

http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_ 
file?uuid=078535f9-129a-4c50-a2c8-ac3722e2bae9&groupId= 
16 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.34594 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: COMUNIDAD VALENCIANA 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Ayudas a las pequeñas 
y medianas explotaciones agrícolas de la C.V. a través de INTER
COOP-FRUIT SECS, proveedor de los servicios subvencionados. 

Podstawa prawna: Resolución de concesión de ayuda acogido 
a la línea «Programas intersectoriales en materia de atributos 
y valores de la calidad agroalimentaria» 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
EUR 0,04 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 12.4.2012-31.12.2012 

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

Sektor(-y) gospodarki: Działalność usługowa wspomagająca 
rolnictwo i następująca po zbiorach 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua 
Amadeo de Saboya, 2 46010 Valencia 

Adres internetowy: 

http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_ 
file?uuid=e92e918e-d0e8-4805-9ff0-0150ec0a516c&groupId= 
16 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.34595 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: COMUNIDAD VALENCIANA 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Ayudas a las pequeñas 
y medianas explotaciones agrícolas de la C.V. a través de Asoca
ción Profesional de Flores, Plantas y Tecnología hortícola de la 
C.V., 

Podstawa prawna: Resolución de concesión de ayuda acogido 
a la línea «Programas intersectoriales en materia de atributos 
y valores de la calidad agroalimentaria». 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
EUR 0,03 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 12.4.2012-31.12.2012 

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

Sektor(-y) gospodarki: Działalność usługowa wspomagająca 
rolnictwo i następująca po zbiorach 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua 
Amadeo de Saboya, 2 46010 Valencia 

Adres internetowy: 

http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_ 
file?uuid=8da3ed40-001b-4eca-ae5c-8f5cacf0aaf1&groupId=16 

Inne informacje: —
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