
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 99/03) 

Nr pomocy: SA.36235 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Irlandia 

Region: IRELAND 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Capital Gains Tax Relief for 
Farm Restructuring 

Podstawa prawna: Section 604B of the Taxes Consolidation 
Act, 1997, to be inserted by Finance Bill, 2013 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
5,00 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 21.3.2013–30.12.2017 

Cel pomocy: Scalanie gruntów (art. 13 rozporządzenia (WE) nr 
1857/2006) 

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Revenue Commissioners 
Dublin Castle 
Dublin 2 
Ireland 

Adres internetowy: 

http://www.oireachtas.ie/viewdoc.asp?fn=/documents/bills28/ 
bills/2013/1113/b1113d.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36291 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo 

Region: NORTHERN IRELAND 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Bovine Tuberculosis Control 
Scheme (Northern Ireland) 2013 

Podstawa prawna: 

Diseases of Animals (Northern Ireland) Order 1981 (as amen
ded); 

Tuberculosis Control Order (Northern Ireland) 1999 (as amen
ded) (Statutory Rule 1999 No. 263); 

Tuberculosis (Examination and Testing) Scheme Order (Nor
thern Ireland) 1999 (Statutory Rule 1999 No. 264). 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: GBP 
35,00 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1.4.2013–31.3.2020 

Cel pomocy: Choroby zwierząt (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: 

Department of Agriculture and Rural Development 
TB & Brucellosis Policy Branch 
Animal Health & Welfare Policy Division 
Room 650 Dundonald House 
Upper Newtownards Road 
BELFAST BT4 3SB 

Adres internetowy: 

http://www.dardni.gov.uk/tbcontrolscheme.htm 

Inne informacje: — 

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
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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: 
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: —

PL C 99/76 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.4.2013

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

	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 99/03)

