
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 221/06) 

Nr pomocy: SA.34701 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Słowenia 

Region: Gorenjska 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Pomoč za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v občini Gorenja vas – Poljane za 
programsko obdobje 2012-2013 

Podstawa prawna: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohran
janje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Gorenja vas – 
Poljane za leto 2012 (Ur.l.RS, št.29/2012 z dne 20. 4. 2012) 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
0,10 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 11.5.2012-31.12.2013 

Cel pomocy: Inwestycje w gospodarstwach rolnych (art. 4 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006), Scalanie gruntów (art. 
13 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006), Wsparcie techniczne 
(art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006), Zachowanie 
tradycyjnych krajobrazów i budynków (art. 5 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: 

Občina Gorenja vas – Poljane 
Poljanska cesta 86, 4224 Gorenja vas 

Adres internetowy: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201229&objava= 
1238 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.34702 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Słowenia 

Region: Savinjska 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Pomoč za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za programsko 
obdobje 2012-2013 

Podstawa prawna: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohran
janje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za 
programsko obdobje 2012-2013 (Ur.l.RS, št.28/2012 z dne 
16.4.2012) 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
0,04 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 7.5.2012-31.12.2013 

Cel pomocy: Inwestycje w gospodarstwach rolnych (art. 4 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006), Produkcja produktów 
rolnych wysokiej jakości (art. 14 rozporządzenia (WE) nr 
1857/2006), Przeniesienie budynków gospodarskich w interesie 
publicznym (art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006), 
Scalanie gruntów (art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006), 
Składki ubezpieczeniowe (art. 12 rozporządzenia (WE) nr 
1857/2006), Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006), Zachowanie tradycyjnych krajobrazów 
i budynków (art. 5 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: 

Občina Prebold 
Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 

Adres internetowy: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201228&objava= 
1209 

Inne informacje: —
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Nr pomocy: SA.34710 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: SALAMANCA 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Subvenciones dirigidas a asocia
ciones y cooperativas de ganaderos para la financiación de 
sistemas de control lechero, anualidad 2012. 

Podstawa prawna: Proyecto de bases reguladoras de la convo
catoria de subvenciones dirigidas a asociaciones y cooperativas 
de ganaderos para la financiación de sistemas de control 
lechero, anualidad 2012. 

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

Maksymalna intensywność pomocy: 50,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 4.5.2012-31.12.2012 

Cel pomocy: Sektor produkcji zwierzęcej (art. 16 rozporzą
dzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Działalność usługowa wspomagająca 
chów i hodowlę zwierząt 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Excma. Diputación Provincial de Salamanca. 
C/ Felipe Espino n o 1 
37002 Salamanca 
SPAIN 

Adres internetowy: 

http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2012/ 
ControlLechero.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.34711 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: SALAMANCA 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Denominaciones de Origen, 

Indicaciones Geográficas Protegidas, Asociaciones con Marca de 
Garantía, Asociaciones de Vinos de Calidad Producidos en 
Región Determinada, anualidad 2012. 

Podstawa prawna: Proyecto de bases reguladoras de la convo
catoria de subvenciones dirigidas a las Denominaciones de 
Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas, Asociaciones con 
Marca de Garantía, Asociaciones de Vinos de Calidad Produ
cidos en Región Determinada de la provincia de Salamanca 
y a las entidades asociativas que promuevan el reconocimiento 
de alguna de estas figuras de calidad, anualidad 2012. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
0,03 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 70,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 4.5.2012-31.12.2012 

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: 

Excma. Diputación Provincial de Salamanca. 
C/ Felipe Espino n o 1 
37002 Salamanca 
SPAIN 

Adres internetowy: 

http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2012/ 
Denominaciones.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.34713 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: SALAMANCA 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Subvenciones dirigidas a asocia
ciones y federaciones agrarias, anualidad 2012. 

Podstawa prawna: Proyecto de bases reguladoras de la convo
catoria de subvenciones dirigidas a asociaciones y federaciones 
agrarias con sede en la provincia de Salamanca, anualidad 2012.
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Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
0,02 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 70,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 28.5.2012-31.12.2012 

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

Sektor(-y) gospodarki: Działalność usługowa wspomagająca 
produkcję roślinną, Działalność usługowa wspomagająca chów 
i hodowlę zwierząt 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Excma. Diputación Provincial de Salamanca. 
C/ Felipe Espino n o 1 
37002 Salamanca 
SPAIN 

Adres internetowy: 

http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2012/ 
Asociaciones.pdf 

Inne informacje: —
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