
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 74/05) 

Nr pomocy: SA.36208 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo 

Region: NORTHERN IRELAND 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Northern Ireland Regional Food 
Programme (Extension 2013-2014) 

Podstawa prawna: Agriculture Act (Northern Ireland) 1949 

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

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 22.4.2013–31.3.2014 

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: 

Department of Agriculture and Rural Development 
Supply Chain Development Branch 
Room 518, Dundonald House 
Belfast 
BT4 3SB 

Adres internetowy: 

http://www.dardni.gov.uk/nirfp_2013-14 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36239 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Irlandia 

Region: IRELAND 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Participants in the An Bord Bia 
Food Quality Assurance Schemes. 

Podstawa prawna: An Bord Bia Acts 1994 to 2004 

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

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 5.3.2013–31.12.2013 

Cel pomocy: Produkcja produktów rolnych wysokiej jakości 
(art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Bord Bia 
Clanwilliam Court 
Lower Mount Street 
Dublin 2 
Ireland 

Adres internetowy: 

http://www.bordbia.ie/industryservices/quality/pages/StateAid. 
aspx 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36265 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Irlandia 

Region: IRELAND 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Stock Relief from Income Tax 
for Young Trained Farmer 

Podstawa prawna: Section 667B of the Taxes Consolidation 
Act 1997 (see weblink below)
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Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
EUR 2,00 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 14.3.2013–31.12.2013 

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

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla zwierząt 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Department of Agriculture Food and the Marine 
Agriculture House 
Kildare Street 
Dublin 2 
Ireland 

Adres internetowy: 

http://www.revenue.ie/en/practitioner/law/notes-for-guidance/ 
tca/part23.pdf 

Inne informacje: —
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