
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 84/02) 

Nr pomocy: SA.36238 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: CENTRE 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Aide exceptionnelle d'une avance 
remboursable pour les pertes subies par les arboriculteurs du 
Cher suite au gel du 17 avril 2012 en complément de l'indem
nisation par le fonds national de gestion des risques en agricul
ture (FNGRA) 

Podstawa prawna: 

— Article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime 

— Article L. 1511-1 et suivants du code général des collecti
vités territoriales 

— Arrêté interministériel du 29 décembre 2010 fixant la liste 
des risques considérés comme assurables pour la gestion du 
fonds national de gestion des risques en agriculture 

— Arrêté du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et 
de la forêt (MAAF) du 18 septembre 2012 reconnaissant le 
caractère de calamité agricole 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
0,33 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 30,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 2.3.2013–31.12.2013 

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 général du Cher 
Direction de l'aménagement du territoire et du développement 
durable 
Service environnement et agriculture 
Place Marcel Plaisant-18023 BOURGES Cedex 

Adres internetowy: 

http://www.cg18.fr/Aide-a-la-filiere-arboricole 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36240 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Irlandia 

Region: IRELAND 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Provision of technical support to 
SME's active in the primary production of agricultural products 

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 
0,30 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

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

Cel pomocy: Wsparcie techniczne (art. 15 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/producers/pages/ 
horticulture.aspx 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36266 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: SALAMANCA 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Subvenciones a asociaciones 
y cooperativas de ganaderos para la financiación de sistemas 
de control lechero, anualidad 2013.

PL C 84/46 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.3.2013

http://www.cg18.fr/Aide-a-la-filiere-arboricole
http://www.bordbia.ie/industryservices/producers/pages/horticulture.aspx
http://www.bordbia.ie/industryservices/producers/pages/horticulture.aspx


Podstawa prawna: Proyecto de bases reguladoras de la convo
catoria de subvenciones dirigidas a asociaciones y cooperativas 
de ganaderos para la financiación de sistemas de control 
lechero, anualidad 2013. 

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: 50,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1.4.2013–31.12.2013 

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

Sektor(-y) gospodarki: Działalność usługowa wspomagająca 
chów i hodowlę zwierząt 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Excma. Diputación Provincial de Salamanca 
C/ Felipe Espino n o 1 
37002 Salamanca. SPAIN 

Adres internetowy: 

http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2013/ 
ControlLechero.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36267 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: SALAMANCA 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Subvenciones dirigidas a asocia
ciones y federaciones agrarias 2013. 

Podstawa prawna: Proyecto de bases reguladoras de la convo
catoria de subvenciones dirigidas a asociaciones y federaciones 
agrarias con sede en la provincia de Salamanca, anualidad 2013. 

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: 1.4.2013–31.12.2013 

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

Sektor(-y) gospodarki: Działalność usługowa wspomagająca 
rolnictwo i następująca po zbiorach 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Excma. Diputación Provincial de Salamanca 
C/ Felipe Espino n o 1 
37002 Salamanca. SPAIN 

Adres internetowy: 

http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2013/ 
Asociaciones.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36269 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: SALAMANCA 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Subvenciones dirigidas a las 
Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Prote
gidas 2013. 

Podstawa prawna: Proyecto de bases reguladoras de la convo
catoria de subvenciones dirigidas a las Denominaciones de 
Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, Asociaciones 
con Marca de Garantía y a las entidades asociativas que promu
evan el reconocimiento de alguna de estas figuras de calidad, 
anualidad 2013. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
0,03 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 70,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1.4.2013–31.12.2013 

Cel pomocy: Produkcja produktów rolnych wysokiej jakości 
(art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006), Wsparcie tech
niczne (art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Działalność usługowa wspomagająca 
rolnictwo i następująca po zbiorach 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Excma. Diputación Provincial de Salamanca 
C/ Felipe Espino n o 1 
37002 Salamanca 
Adres internetowy: 

http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2013/ 
Denominaciones.pdf 
Inne informacje: —
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