
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 254/01) 

Nr pomocy: SA.34803 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: VLAAMS GEWEST 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Subsidie aan Vlaams Fokkerij
centrum vzw 

Podstawa prawna: Ministerieel besluit houdende de toekenning 
van een facultatieve subsidie aan de vzw Vlaams Fokkerijcen
trum 

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: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 16.6.2012-31.12.2012 

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: 

Departement Landbouw en Visserij 
Duurzame Landbouwontwikkeling 
Ellips, 6e verdieping 
Koning Albert II laan, 35, bus 40 
1030 BRUSSEL 

Adres internetowy: 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.34804 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: VLAAMS GEWEST 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Subsidie aan Steunpunt Levend 
Erfgoed vzw 

Podstawa prawna: Ministerieel besluit houdende een faculta
tieve subsidie aan de vzw Steunpunt Levend Erfgoed 

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: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 16.6.2012-31.12.2012 

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

Sektor(-y) gospodarki: Uprawy rolne, chów i hodowla zwie
rząt, łowiectwo, włączając działalność usługową 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Departement Landbouw en Visserij 
Duurzame Landbouwontwikkeling 
Ellips, 6e verdieping 
Koning Albert II laan, 35, bus 40 
1030 BRUSSEL 

Adres internetowy: 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134 

Inne informacje: —

PL 23.8.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 254/1

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134
http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134


Nr pomocy: SA.34805 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: VLAAMS GEWEST 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Subsidie aan Vlaams Interprovin
ciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdieren vzw 

Podstawa prawna: Ministerieel besluit houdende de facultatieve 
subsidie aan de vzw Vlaams Interprovinciaal Verbond van 
Fokkers van Neerhofdieren. 

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: 16.6.2012-31.12.2012 

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

Sektor(-y) gospodarki: Uprawy rolne, chów i hodowla zwie
rząt, łowiectwo, włączając działalność usługową 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Departement Landbouw en Visserij 
Duurzame Landbouwontwikkeling 
Ellips, 6e verdieping 
Koning Albert II laan, 35, bus 40 
1030 BRUSSEL 

Adres internetowy: 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.34806 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: VLAAMS GEWEST 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Steun aan Vlaams Varkensstam
boek vzw 

Podstawa prawna: Ministerieel besluit houdende de toekenning 
van een facultatieve subsidie aan de vzw Vlaams Varkensstam
boek 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
EUR 0,44 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 15.6.2012-31.12.2012 

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

Sektor(-y) gospodarki: Uprawy rolne, chów i hodowla zwie
rząt, łowiectwo, włączając działalność usługową 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Departement Landbouw en Visserij 
Duurzame Landbouwontwikkeling 
Ellips, 6e verdieping 
Koning Albert II laan, 35, bus 40 
1030 BRUSSEL 

Adres internetowy: 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.34807 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: VLAAMS GEWEST 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Subsidie aan Vlaamse Rundvee
teelt Vereniging vzw 

Podstawa prawna: Ministerieel besluit houdende de facultatieve 
subsidie aan de vzw Vlaamse Rundveeteelt Vereniging 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
EUR 1,04 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 15.6.2012-31.12.2012 

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

Sektor(-y) gospodarki: Uprawy rolne, chów i hodowla zwie
rząt, łowiectwo, włączając działalność usługową 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Departement Landbouw en Visserij 
Duurzame Landbouwontwikkeling 
Ellips, 6e verdieping 
Koning Albert II laan, 35, bus 40 
1030 BRUSSEL
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Adres internetowy: 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.35058 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: LIMBURG (NL) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Verbeteren kennis en innovatie 
in de landbouw (Paragraaf 1.7 van de Subsidieverordening 
inrichting landelijk gebied Limburg) 

Podstawa prawna: 

Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 

http://portal.prvlimburg.nl/psonline/documenten/133573/PB_ 
no._46_2012_Subsidieverordening_inrichting_landeljk_gebied_ 
provincie_Limburg..pdf 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
EUR 3,00 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 50,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1.8.2012-1.6.2014 

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

Sektor(-y) gospodarki: ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBAC
TWO, Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, 
włączając działalność usługową 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Provincie Limburg 
Postbus 5700 
6201 MA Maastricht 

Adres internetowy: 

http://www.limburg.nl/Beleid/Europa/Kennisgevingen_staatssteun 

http://portal.prvlimburg.nl/psonline/documenten/133573/PB_ 
no._46_2012_Subsidieverordening_inrichting_landeljk_gebied_ 
provincie_Limburg..pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.35059 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: LIMBURG (NL) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Uitvoering verklaring van Roer
mond 2010 (Paragraaf 1.21 van de Subsidieverordening inrich
ting landelijk gebied Limburg) 

Podstawa prawna: 

Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 

http://portal.prvlimburg.nl/psonline/documenten/133573/PB_ 
no._46_2012_Subsidieverordening_inrichting_landeljk_gebied_ 
provincie_Limburg..pdf 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
EUR 0,30 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 50,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1.8.2012-1.6.2014 

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: 

Provincie Limburg 
Postbus 5700 
6201 MA Maastricht 

Adres internetowy: 

http://www.limburg.nl/Beleid/Europa/Kennisgevingen_staatssteun 

http://portal.prvlimburg.nl/psonline/documenten/133573/PB_ 
no._46_2012_Subsidieverordening_inrichting_landeljk_gebied_ 
provincie_Limburg..pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.35126 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Portugalia 

Region: LISBOA E VALE DO TEJO, ALGARVE 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Subvenção a fundo perdido com 
vista a compensar a redução de rendimento dos viticultores 
motivada pela quebra de produção verificada na campanha 
2011/2012, em consequência das condições climatéricas 
adversas 

Podstawa prawna: Projecto de portaria em anexo
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Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
EUR 0,65 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 11,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 3.9.2012-31.12.2012 

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

Sektor(-y) gospodarki: Uprawa winogron 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

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

Adres internetowy: 

http://www.gpp.pt/RegActividade/Medidas_apoio/Projeto_ 
Portaria_Mildio.pdf 

Inne informacje: —
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