
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 357/03) 

Nr pomocy: SA.35417 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Bułgaria 

Region: Bulgaria 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Помощ за участие на 
Международното изложение за животновъдство „Еуро Тийр“, 
гр. Хановер, Германия – 2012 

Podstawa prawna: Чл. 12, ал.1, т. 10 от Закона за подпомагане 
на земеделските производители; Указания за прилагане на 
схемата на държавна помощ 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
BGN 0,18 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 17.10.2012-31.12.2012 

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: 

Държавен фонд „Земеделие“ 
гр. София 1618, бул. Цар Борис III 138 

Adres internetowy: 

http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/shemi_durjavni_ 
pomoshti_reglament_1857_2006/ 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.35424 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Aide exceptionnelle de solidarité 
de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur envers les agriculteurs 
sinistrés suite aux orages de grêle du printemps 2011 dans les 
territoires du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. 

Podstawa prawna: 

Arrêté préfectoral (84) du 25 octobre 2011 

Arrêté préfectoral (84) du 13 juillet 2012 

Arrêté préfectoral (13) du 3 Octobre 2011 

Arrêté préfectoral (13) du 13 février 2012 

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: 5,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 20.10.2012-31.12.2013 

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: 

Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Direction de l'Eau et de l'Agriculture 
Service Agriculture 
Hôtel de Région 
27, place Jules Guesde 
13481 Marseille Cedex 20 

Adres internetowy: 

http://www.regionpaca.fr/agriculture-mer-et-foret/une- 
agriculture-regionale-durable/dispositif-d-aide-financiere-pour- 
les-agriculteurs-greles.html 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.35452 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: FRIULI-VENEZIA GIULIA 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Regolamento per la concessione 
di contributi a favore delle aziende agricole operanti nel 
comprensorio della Carnia 

Podstawa prawna: Provvedimento dell'Amministratore tempo
raneo della Comunità Montana della Carnia n. 80/AT del 
8.6.2012 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
EUR 0,30 (w mln)
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Maksymalna intensywność pomocy: 60,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 26.10.2012-31.12.2013 

Cel pomocy: Inwestycje w gospodarstwach rolnych (art. 4 
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: 

Comunità Montana della Carnia 
Via Carnia Libera 1944, n. 29 
33028 TOLMEZZO (UD) 

Adres internetowy: 

http://www.comunitamontanacarnia.it/ 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.35470 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: ZUID-HOLLAND 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Projectsubsidie grootschalige 
Proef van Onderwaterdrainage (GPO) 

Podstawa prawna: De GPO is opgenomen in paragraaf 3.31 
van de Subsidieregeling Landelijk Gebied (SLG, zie bijlage). De 
Subsidieregeling Landelijk Gebied is vastgesteld op basis van de 
Algemene subsidieverordening Zuid-Holland (Asv). 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
EUR 0,15 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 50,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 24.10.2012-31.12.2013 

Cel pomocy: 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: 

Provincie Zuid-Holland 
Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 

Adres internetowy: 

http://www.zuid-holland.nl/loket/reglement?action= 
getregulation®elingid=72&versie=127 

http://www.zuid-holland.nl/loket/reglement?action= 
getregulation&regelingid=56&versie=0 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.35572 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo 

Region: SOUTH EAST, NORTH EAST, NORTH WEST, 
YORKSHIRE AND THE HUMBER, EAST MIDLANDS, WEST 
MIDLANDS, EASTERN, LONDON, SOUTH WEST 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Plant Disease and Plant Pest 
Prevention and Control (England) Scheme 

Podstawa prawna: Natural Environment and Rural Communi
ties Act 2006 Sections 2-10 and 13. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
GBP 10,00 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1.11.2012-31.10.2019 

Cel pomocy: Choroby zwierząt (art. 10 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006) 

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Natural England 
Foundry House, 3 Millsands, River Exchange, Sheffield S3 8NH 
United Kingdom 

Adres internetowy: 

http://www.naturalengland.org.uk/ourwork/conservation/ 
biodiversity/threats/diseases.aspx 

Inne informacje: —
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