
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 

(2013/C 69/01) 

Nr pomocy: SA.35756 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: NEDERLAND 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Regeling LNV-subsidies: onder
deel investeringssteun voor primaire landbouwondernemingen 
in technieken die leiden tot vermindering van de uitstoot van 
fijn stof, die verder gaat dan de grenswaarden voor fijn stof die 
zijn opgenomen in de Europese Richtlijn luchtkwaliteit. 

Podstawa prawna: 

— Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2, artikel 1:3, artikel 2:37, 
eerste lid, onderdeel d, bijlage 2 (hoofdstuk 5) 

— Openstellingsbesluit LNV-subsidies 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
20,00 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 60,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 2.2.2013–1.7.2016 

Cel pomocy: Inwestycje w gospodarstwach rolnych (art. 4 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Minister van Economische Zaken 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
NEDERLAND 

Adres internetowy: 

http://www.overheid.nl 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36054 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Republika Czeska 

Region: Czech Republic 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Podpora ozdravování polních 
a speciálních plodin - podpora testování množitelského mate
riálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR 

Podstawa prawna: 

— Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství 

— Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 

— Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby 
pěstovaných rostlin 

— Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování 
dotací pro příslušný rok na základě § 2 a § 2d zákona č. 
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
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Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: CZK 
4,00 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 60,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1.2.2013–31.12.2018 

Cel pomocy: Choroby roślin – epidemie szkodników (art. 10 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Uprawy rolne inne niż wieloletnie, 
Uprawa roślin wieloletnich 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Ministerstvo zemědělství 
Těšnov 17, 117 05 Praha 1, Česká republika 

Adres internetowy: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady- 
zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2013/zasady-pro- 
poskytovani-dotaci-pro-rok.html 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36113 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Węgry 

Region: Hungary 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: „Sikeres Magyarországért” Agrár
fejlesztési Hitelprogram kiegészítése – Fiatal mezőgazdasági 
termelők tevékenységének megkezdéséhez intézményi kezesség
vállalással biztosított szabad felhasználású hitel keretében nyúj
tott támogatás 

Podstawa prawna: 

1038/2007. (VI.18.) korm. határozat 3.1 b) alpontja 

1857/2006/EK rendelet 7. cikke 

1698/2005/EK rendelet 22. cikke 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: HUF 
128,50 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 29.1.2013–31.12.2013 

Cel pomocy: Podejmowanie działalności przez młodych 
rolników (art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
H-1051 Budapest, 
Nádor utca 31. 

Adres internetowy: 

http://www.kormany.hu/download/b/ff/b0000/foldhitel_ 
rendelettervezet.pdf#!DocumentBrowse 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36135 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: LIMOUSIN 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: aides à l’assistance technique de 
la région Limousin aux agriculteurs pour créer ou développer 
des ateliers de finition de bovins viande 

Podstawa prawna: 

Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les 
articles L.1511-1 à L.1511-3 

Délibération n o SP 11-12-0146 du Conseil Régional du 
Limousin en date du 15 décembre 2011 approuvant le Schéma 
Régional de Développement Economique – 2nde génération 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
0,25 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 80,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 31.1.2013–31.12.2013 

Cel pomocy: Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006)
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Sektor(-y) gospodarki: ROLNICTWO, LEŚNICTWO 
I RYBACTWO 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Monsieur le Président de région Limousin 
27, boulevard de la Corderie 
87031 – Limoges cedex 

Adres internetowy: 

http://www.region-limousin.fr/Appel-a-projets-pour-la-filiere 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36187 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: NOORD-BRABANT 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Verplaatsing bedrijf Abcovense
dijk 5 Goirle 

Podstawa prawna: 

Algemene wet bestuursrecht 

Algemene subsidieverordening Noord-Brabant 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
EUR 0,88 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 69,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 15.2.2013–31.12.2013 

Cel pomocy: Przeniesienie budynków gospodarskich w interesie 
publicznym (art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Provincie Noord-Brabant 
Postbus 90151 
5200 MC 's-Hertogenbosch 

Adres internetowy: 

http://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen/overig/ 
634950654025750838.aspx 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36199 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: CANTABRIA 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Ayudas por cuarentena tras un 
vacío sanitario 

Podstawa prawna: 

Ley 8/2003 de 24 de abril, de sanidad animal 

Orden GAN/../2013, , por la que se establecen las bases regu
ladoras de ayudas por períodos de cuarentena de explotaciones 
de ganado bovino, objeto de vacíos sanitarios en el marco de las 
campañas de saneamiento ganadero y se convocan ayudas por 
períodos de cuarentena para el año 2013 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
0,08 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1.3.2013–31.12.2013 

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

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla pozostałego bydła 
i bawołów, Chów i hodowla bydła mlecznego 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno 
de Cantabria 
Dirección General de Ganadería 
C/ Gutierrez Solana s/n 
Santander (Cantabria) 

Adres internetowy: 

http://www.cantabria.es/web/direccion-general-ganaderia-cdrgpb/ 
detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16817/ 
1862661 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36206 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: NEDERLAND 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Tegemoetkoming Zuidgeest 
Growers B.V.
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Podstawa prawna: artikel 16 Begrotingswet van het Ministerie 
van Economische Zaken 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
EUR 0,28 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 42,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1.3.2013–31.12.2013 

Cel pomocy: Choroby roślin – epidemie szkodników (art. 10 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Uprawy rolne inne niż wieloletnie 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Het Ministerie van Economische Zaken 
Ministerie van Economische Zaken 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Adres internetowy: 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ 
besluiten/2013/02/13/mededeling-tegemoetkoming-in-verband- 
met-verliezen-door-vondst-van-pepper-weevil.html 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36210 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: VLAAMS GEWEST 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Bio-bedrijfsnetwerken 2013- 
2014 

Podstawa prawna: Ministerieel besluit tot toekenning van 
subsidie voor de Bio-bedrijfsnetwerken 2013-2014 – BioForum 
Vlaanderen 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
0,08 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1.4.2013–31.3.2014 

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

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Departement Landbouw en Visserij 
Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling 
Koning Albert II laan 35 bus 40 
1030 Brussel 

Adres internetowy: 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=3069 

Inne informacje: —
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