
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 221/04) 

Nr pomocy: SA.34600 (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 
ocenenie farmy v súťaži na výstave 

Podstawa prawna: 

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

— zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky 
vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej repub
liky, 

— zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskor 
ších predpisov, 

— zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a zmene a doplnení niektorých zákonov 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
EUR 0,01 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 13.4.2012-31.12.2013 

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: 

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: — 

Nr pomocy: SA.34601 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Słowacja 

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

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Schéma ŠP na zabezpečenie 
účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách v znení Dodatku 
č. 3 

Podstawa prawna: 

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

— zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky 
vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej repub
liky 

— zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskor 
ších predpisov 

— zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a zmene a doplnení niektorých zákonov 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
EUR 0,66 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 13.4.2012-31.12.2013 

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: 

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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Nr pomocy: SA.34608 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo 

Region: WEST MIDLANDS 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: The Meres and Mosses of the 
Marches Landscape Partnership Scheme 

Podstawa prawna: The National Lottery Act 1993 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
GBP 0,97 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1.5.2012-30.4.2017 

Cel pomocy: Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006), Zachowanie tradycyjnych krajobrazów 
i budynków (art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: ROLNICTWO, LEŚNICTWO I 
RYBACTWO 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Heritage Lottery Fund 
Heritage Lottery Fund West Midlands 
Bank House 
8 Cherry Street 
Birmingham 
B2 5AL 

Adres internetowy: 

http://www.shropshirewildlifetrust.org.uk/Resources/Shropshire 
%20Wildlife/PDF%20Documents/Meres%20and%20Mosses%20 
project%20overview%20including%20State%20Aid.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.34616 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Polska 

Region: Poland 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Program pomocy dla rolników 
i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych 
powstały szkody spowodowane wystąpieniem w okresie 
zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania 

Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów w sprawie usta
nowienia pomocy dla rolników i producentów rolnych, 
w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodo
wane wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych 
skutków przezimowania oraz art. 11 rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 1857/2006. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
PLZ 100,00 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 90,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 13.4.2012-30.6.2014 

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

Sektor(-y) gospodarki: ROLNICTWO, LEŚNICTWO I 
RYBACTWO 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: zgodnie 
z załącznikiem 

Adres internetowy: 

http://www.bip.minrol.gov.pl/FileRepozytory/ 
FileRepozytoryShowImage.aspx?item_id=46483 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.34670 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Portugalia 

Region: CONTINENTE 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Subvenção alimentação animal 

Podstawa prawna: Despacho Normativo 5/2012, de 10 de 
abril 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
EUR 19,40 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 14,30 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: do 31.5.2012 

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

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla zwierząt 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. 
R. Castilho, n o . 45-51, 
1269-164 LISBOA 
Portugal 

Adres internetowy: 

http://dre.pt/pdf2sdip/2012/04/071000000/1270012701.pdf 

Inne informacje: —
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