
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 95/04) 

Nr pomocy: SA.36255 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: NOORD-LIMBURG, MIDDEN-LIMBURG 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: 

Subsidieregels Project Verplaatsing Intensieve Veehouderijen 

Noord- en Midden-Limburg 

Podstawa prawna: 

Subsidieregels Project Verplaatsing Intensieve Veehouderijen 

Noord- en Midden-Limburg; http://www.limburg.nl/ 
dsresource?objectid=21862&type=org 

Beleidsregels Project Verplaatsing Intensieve Veehouderijen 
Noord- en Midden-Limburg 2009: http://www.limburg.nl/ 
dsresource?type=pdf&objectid=limburg:6162&versionid= 
&subobjectname= 

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: 11.3.2013-31.12.2013 

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

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla zwierząt 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Provincie Limburg 
Postbus 5700 
6201 MA MAASTRICHT 

Adres internetowy: 

http://www.limburg.nl/Beleid/Platteland_in_Uitvoering/ 
Documenten/Landbouw/LOG’s_en_Intensieve_veehouderij/ 
Regelingen_verplaatsingen_Intensieve_Veehouderij_Noord_en_ 
Midden_Limburg?highlight=verplaatsing 

http://www.limburg.nl/dsresource?objectid=21862&type=org 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36268 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: SALAMANCA 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Subvenciones dirigidas 
a cooperativas agrarias 2013. 

Podstawa prawna: Proyecto de bases reguladoras de la convo
catoria de subvenciones dirigidas a cooperativas 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 
0,25 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 70,00 % 

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/ 
Cooperativas.pdf 

Inne informacje: —
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Nr pomocy: SA.36309 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Bułgaria 

Region: Bulgaria 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Помощ за насърчаване 
производството и използването на висококачествени семена 

Podstawa prawna: 

чл. 12, ал. 1 т. 2 и т. 5 и ал. 2 т. 1. буква „а“ от Закона за 
подпомагане на земеделските производители; 

Указания на Държавен фонд „Земеделие“ за прилагане на схема 
на държавна помощ „Помощ за насърчаване производството и 
използването на висококачествени семена“ 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu 
: BGN 3,01 (w mln) - Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy : BGN 1,53 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

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) 

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Държавен фонд „Земеделие“ 
София, 1618 
бул. „Цар Борис III“ №136 

Adres internetowy: 

http://dfz.bg/assets/4760/shema_semena_pamuk2013.doc 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36320 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: SARDEGNA 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Sostegno a favore degli allevatori 
per fronteggiare la Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) 
2012 - Indennizzi agli allevatori per capi morti e indennizzi 
per perdita di reddito 

Podstawa prawna: 

Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 (Norme per l’accelera
zione della spesa delle risorse del FEOGA - Orientamento e inter
venti urgenti per l’agricoltura.), articolo 23 

Delibera n. 6/4 del 31.1.2013. Legge regionale 11 marzo 1998, 
n. 8, art. 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola). 
Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre 
catarrale degli ovini (Blue Tongue) 2012. Aiuti agli allevatori 
per capi morti e aiuti per perdita di reddito. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu 
: EUR 2,00 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 90,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 25.3.2013-25.3.2018 

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

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
CAGLIARI — VIA PESSAGNO 

Adres internetowy: 

http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/agricoltura/ 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&n= 
10&c1=1305 

Inne informacje: —
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