
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 395/03) 

Nr pomocy: SA.35727 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: ASTURIAS 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Asociación de Criadores de 
Cabra Bermeya (ACRIBER) 

Podstawa prawna: Convenio de colaboración con la Asocia
ción de Criadores de Cabra Bermeya para el mantenimiento del 
Libro Genealógico y el desarrollo del programa de conservación 
de dicha raza en 2012. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
EUR 0,03 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 24.11.2012-31.12.2012 

Cel pomocy: Sektor produkcji zwierzęcej (art. 16 rozporzą
dzenia (WE) nr 1857/2006), Wsparcie techniczne (art. 15 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla owiec i kóz 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Princi
pado de Asturias 
C/ Coronel Aranda, s/n, 3 a planta 
33005 Oviedo (Asturias) 

Adres internetowy: 

http://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/ 
Ganaderia/ayudas/genetica/acriber.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.35728 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: ASTURIAS 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Asociación de Criadores de 
Oveya Xalda de Asturias (ACOXA) 

Podstawa prawna: Convenio de colaboración con la Asocia
ción de Criadores de Oveya Xalda de Asturias para el manteni
miento del Libro Genealógico y el desarrollo del programa de 
conservación de dicha raza durante 2012. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
EUR 0,04 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 24.11.2012-31.12.2012 

Cel pomocy: Sektor produkcji zwierzęcej (art. 16 rozporzą
dzenia (WE) nr 1857/2006), Wsparcie techniczne (art. 15 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla owiec i kóz 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Princi
pado de Asturias. 
C/ Coronel Aranda, s/n, 3 a planta 
33005 Oviedo (Asturias) 

Adres internetowy: 

http://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/ 
Ganaderia/ayudas/genetica/acoxa.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.35729 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: ASTURIAS 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Asociación de Criadores de 
Gochu Asturcelta (ACGA) 

Podstawa prawna: Convenio de colaboración con la Asocia
ción de Criadores de Gochu Asturcelta para el mantenimiento 
del Libro Genealógico y el desarrollo del programa de conser
vación de dicha raza en 2012. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
EUR 0,03 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 24.11.2012-31.12.2012 

Cel pomocy: Sektor produkcji zwierzęcej (art. 16 rozporzą
dzenia (WE) nr 1857/2006), Wsparcie techniczne (art. 15 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)
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Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla świń 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Princi
pado de Asturias 
C/ Coronel Aranda, s/n, 3 a planta 
33005 Oviedo (Asturias) 

Adres internetowy: 

http://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/ 
Ganaderia/ayudas/genetica/acga.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.35775 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: GALICIA 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: AYUDAS DE COMPENSACIÓN 
EN MATERIA DE SANIDAD VEGETAL EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE GALICIA 

Podstawa prawna: 

Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal 

Proyecto de orden por el que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas de compensación en materia de sanidad vegetal 
y se convocan para el año 2012 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
EUR 0,06 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 4.12.2012-31.12.2013 

Cel pomocy: Choroby roślin – epidemie szkodników (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: 

Xunta de Galicia Consellería del Medio Rural y del Mar Direc
ción General de Producción, Industrias 
Edificio Administrativo San Caetano 
15782 Santiago de Compostela 

Adres internetowy: 

http://www.medioruralemar.xunta.es/areas/agricultura/sanidade_ 
vexetal/plans_de_continxencia/ 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.35781 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Niemcy 

Region: MECKLENBURG-VORPOMMERN 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Mecklenburg-Vorpommern: 
Beihilfen nach Satzung der Tierseuchenkasse von Mecklen
burg-Vorpommern 

Podstawa prawna: Satzung der Tierseuchenkasse von Mecklen
burg-Vorpommern über die Gewährung von Beihilfen für das 
Jahr 2013 (noch nicht veröffentlichter Entwurf) 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
EUR 1,92 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1.1.2013-31.12.2013 

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

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla zwierząt 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
Behördenzentrum Block C 
Neustrelitzer Straße 120 
17033 Neubrandenburg 

Adres internetowy: 

http://www.tskmv.de 

Inne informacje: —
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