
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 221/03) 

Nr pomocy: SA.34749 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Słowacja 

Region: Bratislavský, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, 
Východné Slovensko 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Schéma štátnej pomoci na 
úhradu strát na hospodárskych zvieratách v dôsledku nariade
ných veterinárnych opatrení v znení Dodatku č. 1 

Podstawa prawna: 

— § 8 a príslušné ustanovenia nariadenia vlády SR č. 
319/2011 Z. z. z 28. septembra 2011 o podpore 
podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka upravujúce 
poskytovanie pomoci podľa tejto schémy 

— zákon č. 19/2002 Z. z. 

— § 45 zákona č. 39/2007 Z. z. 

— zákon č. 523/2004 Z. z. 

— zákon č. 231/1999 Z. z 

— zákon č. 513/1991 Zb. 

— zákon č. 455/1991 Zb. 

— zákon č. 105/1990 Zb. 

— zákon č. 181/1995 Z. z. 

— zákon č. 111/1990 Zb. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
1,00 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 3.7.2012-31.12.2013 

Cel pomocy: Choroby zwierząt (art. 10 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: 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
Dobrovičova ul. č. 12 
Bratislava 812 66 
Slovenská republika 

Adres internetowy: 

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=161 

Inne informacje: —
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