
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 116/01) 

Nr pomocy: SA.35927 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: OOST-VLAANDEREN 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Projectsubsidie aan de Konin
klijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde 

Podstawa prawna: Besluit van de Deputatie voor een projec
tsubsidie aan de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en 
Plantkunde 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
0,01 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1.1.2013–31.12.2013 

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: 

Provincie Oost-Vlaanderen 
Gouvernementstraat 1 
9000 Gent 

Adres internetowy: 

http://www.oost-vlaanderen.be/public/economie_landbouw/ 
landbouw/subsidies/steunmelding/index.cfm#subtitleN10064 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.35928 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: OOST-VLAANDEREN 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Subsidie aan de Provinciale 
Landbouwkamer Oost-Vlaanderen 

Podstawa prawna: Besluit van de Deputatie voor een subsidie 
aan de Provinciale Landbouwkamer Oost-Vlaanderen 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
0,32 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1.1.2013–31.12.2013 

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
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Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Provincie Oost-Vlaanderen 
Gouvernementstraat 1 
9000 Gent 

Adres internetowy: 

http://www.oost-vlaanderen.be/public/economie_landbouw/ 
landbouw/subsidies/steunmelding/index.cfm#subtitleN10064 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.35929 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: OOST-VLAANDEREN 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Subsidie aan de Provinciale 
Pomologische Vereniging 

Podstawa prawna: Besluit van de Deputatie betreffende 
subsidie aan de Provinciale Pomologische Vereniging 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
0,01 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1.1.2013–31.12.2013 

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: 

Provincie Oost-vlaanderen 
Gouvernementstraat 1 
9000 Gent 

Adres internetowy: 

http://www.oost-vlaanderen.be/public/economie_landbouw/ 
landbouw/subsidies/steunmelding/index.cfm#subtitleN10064 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.35930 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: OOST-VLAANDEREN 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Subsidie aan Agriflora vzw 

Podstawa prawna: Besluit van de Deputatie: subsidie aan Agri
flora vzw 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
0,01 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1.1.2013–31.12.2013 

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: 

Provincie Oost-Vlaanderen 
Gouvernementstraat 1 
9000 Gent 

Adres internetowy: 

http://www.oost-vlaanderen.be/public/economie_landbouw/ 
landbouw/subsidies/steunmelding/index.cfm#subtitleN10064 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.35965 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: WEST-VLAANDEREN 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Nominatieve toelage aan Fokve
reniging B.W.P. West-Vlaanderen 

Podstawa prawna: Besluit van de deputatie voor toekenning 
van werkingstoelage
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Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
0,01 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1.1.2013–31.12.2013 

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

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Provincie West-Vlaanderen 
Koning Leopold III-Laan 41 
8200 Sint-Andries 

Adres internetowy: 

http://www.west-vlaanderen.be/ondernemen/economie_start/ 
Documents/2012_187_EC_DEP_LA_BWP_TOEL_Besluit.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.35966 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: WEST-VLAANDEREN 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Nominatieve toelage aan Provin
ciale Landbouwkamer West-Vlaanderen 

Podstawa prawna: Besluit van de deputatie voor toekenning 
van werkingstoelage 

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 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1.1.2013–31.12.2013 

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

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Provincie West-Vlaanderen 
Koning Leopold III-laan 41 
8200 Sint-Andries 

Adres internetowy: 

http://www.west-vlaanderen.be/ondernemen/economie_start/ 
Documents/2012_207_EC_DEP_LA_LBK_TOEL_Besluit.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.35967 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: WEST-VLAANDEREN 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Nominatieve toelage aan Provin
ciale Vereniging van Vleesschapenkwekers vzw 

Podstawa prawna: Besluit van de deputatie voor toekenning 
van werkingstoelage 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
0,01 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1.1.2013–31.12.2013 

Cel pomocy: Sektor produkcji zwierzęcej (art. 16 rozporzą
dzenia (WE) nr 1857/2006)
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Sektor(-y) gospodarki: ROLNICTWO, LEŚNICTWO 
I RYBACTWO 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Provincie West-Vlaanderen 
Koning Leopold III-laan 41 
8200 Sint-Andries 

Adres internetowy: 

http://www.west-vlaanderen.be/ondernemen/economie_start/ 
Documents/2012_191_EC_DEP_LA_VSK_TOEL_besluit.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.35969 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: WEST-VLAANDEREN 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Nominatieve toelage aan 
Vlaamse Rundveeteeltvereniging vzw voor het Studiecentrum 
voor zeldzame rundveerassen 

Podstawa prawna: Besluit van de deputatie voor toekenning 
van werkingstoelage via VRV aan het Studiecentrum voor 
zeldzame rundveerassen 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
0,01 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1.1.2013–31.12.2013 

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

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Provincie West-Vlaanderen 
Koning Leopold III-laan 41 
8200 Sint-Andries 

Adres internetowy: 

http://www.west-vlaanderen.be/ondernemen/economie_start/ 
Documents/2012_410_EC_DEP_LA_VRV_TOEL_B.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.35986 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: VLAAMS BRABANT 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Nominatieve subsidie voor de 
vzw Brussels Grondwitloof. 

Podstawa prawna: Nominatieve subsidie voor de vzw Brussels 
Grondwitloof. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
0,01 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1.1.2013–31.8.2014 

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

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Provincie Vlaams-Brabant 
Provincieplein 1 
3010 Leuven 

Adres internetowy: 

https://docs.google.com/open?id=0B_ 
wjQwsc3gUhQ2hVc1I1YW5CUkU 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.35987 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: VLAAMS BRABANT
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Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Nominatieve subsidie voor de 
Provinciale Landbouwkamer Vlaams-Brabant. 

Podstawa prawna: Nominatieve subsidie voor de Provinciale 
Landbouwkamer Vlaams-Brabant. 

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: 100,00 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1.1.2013–31.8.2014 

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

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Provincie Vlaams-Brabant 
Provincieplein 1 
3010 Leuven 

Adres internetowy: 

https://docs.google.com/open?id=0B_ 
wjQwsc3gUhQ2hVc1I1YW5CUkU 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.35988 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: VLAAMS BRABANT 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Nominatieve subsidie voor 
Agro-Bedrijfshulp vzw. 

Podstawa prawna: Nominatieve subsidie voor Agro-Bedrij
fshulp vzw. 

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 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1.1.2013–31.8.2014 

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

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Provincie Vlaams-Brabant 
Provincieplein 1 
3010 Leuven 

Adres internetowy: 

https://docs.google.com/open?id=0B_ 
wjQwsc3gUhQ2hVc1I1YW5CUkU 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36165 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: LIMBURG (B) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Subsidie aan vzw PCFruit 

Podstawa prawna: Besluit van de deputatie van de provincie 
Limburg inzake het dossier „Werkingstoelage 2013 PCFruit 
vzw” 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
0,05 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Data realizacji: — 

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

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

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Provincie Limburg 
Universiteitslaan 1 
3500 Hasselt
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Adres internetowy: 

http://www.limburg.be/Limburg/landbouwsubsidies/ 
Steunnummers-Europese-Commissie.html 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36167 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: LIMBURG (B) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Subsidie aan Landbouwdagen 
vzw 

Podstawa prawna: Besluit van de deputatie van de provincie 
Limburg inzake het dossier „subsidie aan de vzw Landbouwda
gen” 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
0,01 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1.6.2013–31.12.2013 

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

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Provincie Limburg 
Universiteitslaan 1 
3500 Hasselt 

Adres internetowy: 

http://www.limburg.be/Limburg/landbouwsubsidies/ 
Steunnummers-Europese-Commissie.html 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36168 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: LIMBURG (B) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Subsidie aan Steunpunt Groene 
Zorg vzw 

Podstawa prawna: Besluit van de deputatie inzake het dossier 
„Werkingssubssidie 2013 – Steunpunt Groene Zorg vzw” 

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 % 

Data realizacji: — 

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

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

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Provincie Limburg 
Universiteitslaan 1 
3500 Hasselt 

Adres internetowy: 

http://www.limburg.be/Limburg/landbouwsubsidies/ 
Steunnummers-Europese-Commissie.html 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36169 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: LIMBURG (B) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Subsidie aan provinciale Landbo
uwkamer Limburg 

Podstawa prawna: Besluit van de deputatie van de provincie 
Limburg inzake het dossier „Subsidie aan provinciale Landbo
uwkamer Limburg” 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
0,01 (w mln)
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Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Data realizacji: — 

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

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

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Provinciebestuur Limburg 
Universiteitslaan 1 
3500 Hasselt 

Adres internetowy: 

http://www.limburg.be/Limburg/landbouwsubsidies/ 
Steunnummers-Europese-Commissie.html 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36170 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: LIMBURG (B) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Subsidie aan Limburgs Steun
punt Rurale Ontwikkeling vzw 

Podstawa prawna: Besluit van de deputatie van de provincie 
Limburg inzake het dossier „Subsidie aan Limburgs Steunpunt 
Rurale Ontwikkeling vzw” 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
0,04 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Data realizacji: — 

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

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

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Provinciebestuur Limburg 
Universiteitslaan 1 
3500 Hasselt 

Adres internetowy: 

http://www.limburg.be/Limburg/landbouwsubsidies/ 
Steunnummers-Europese-Commissie.html 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36171 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: LIMBURG (B) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Subsidie aan Bodemkundige 
Dienst van België vzw 

Podstawa prawna: Besluit van de deputatie van de provincie 
Limburg inzake het dossier „Werkingssubsidie 2013 vzw 
Bodemkundige Dienst van België” 

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: 100,00 % 

Data realizacji: — 

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

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

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Provincie Limburg 
Universiteitslaan 1 
3500 Hasselt

PL 23.4.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 116/7

http://www.limburg.be/Limburg/landbouwsubsidies/Steunnummers-Europese-Commissie.html
http://www.limburg.be/Limburg/landbouwsubsidies/Steunnummers-Europese-Commissie.html
http://www.limburg.be/Limburg/landbouwsubsidies/Steunnummers-Europese-Commissie.html
http://www.limburg.be/Limburg/landbouwsubsidies/Steunnummers-Europese-Commissie.html


Adres internetowy: 

http://www.limburg.be/Limburg/landbouwsubsidies/ 
Steunnummers-Europese-Commissie.html 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36172 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: LIMBURG (B) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Subsidie aan Agro|Bedrijfshulp 
vzw 

Podstawa prawna: Besluit van de deputatie van de provincie 
Limburg inzake het dossier „Subsidie aan Agro|Bedrijfshulp 
vzw” 

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 % 

Data realizacji: — 

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

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

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Provinciebestuur Limburg 
Universiteitslaan 1 
3500 Hasselt 

Adres internetowy: 

http://www.limburg.be/Limburg/landbouwsubsidies/ 
Steunnummers-Europese-Commissie.html 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36173 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: LIMBURG (B) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Subsidie aan PIBO-Campus vzw 

Podstawa prawna: Besluit van de deputatie van de provincie 
Limburg inzake het dossier „Werkingssubsidie 2013 – PIBO- 
Campus” 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
0,10 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Data realizacji: — 

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

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

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Provinciebestuur Limburg 
Universiteitslaan 1 
3500 Hasselt 

Adres internetowy: 

http://www.limburg.be/Limburg/landbouwsubsidies/ 
Steunnummers-Europese-Commissie.html 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36174 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: LIMBURG (B) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Subsidie aan Proef- en 
Vormingscentrum voor de Landbouw vzw 

Podstawa prawna: Besluit van de deputatie van de provincie 
Limburg inzake het dossier „werkingssubsidie 2013 – Proef- en 
Vormingscentrum voor de Landbouw vzw” 

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 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1.3.2013–31.12.2013
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Cel pomocy: Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006) 

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Provinciebestuur Limburg 
Universiteitslaan 1 
3500 Hasselt 

Adres internetowy: 

http://www.limburg.be/Limburg/landbouwsubsidies/ 
Steunnummers-Europese-Commissie.html 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36246 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Niemcy 

Region: BAYERN 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Bayern: BSE/TSE-Schnelltests bei 
Schlachtrindern über 72 Monate 

Podstawa prawna: 

— Art. 6 Abs. 1 in Verbindung mit Anhang III Kapitel A I Nr. 
2 der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 

— Durchführungsbeschluss der Kommission vom 17. Juni 
2011 (2011/358/EU) zur Änderung der Entscheidung 
2009/719/EG 

— Durchführungsbeschluss der Kommission (2012/761/EU) 
vom 30. November 2012 

— Gesetz zum Vollzug des Tierseuchenrechts 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
1,10 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 10.4.2013–30.6.2014 

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

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla zwierząt 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: — 

Adres internetowy: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
OJ:L:2007:314:0029:0039:DE:PDF 

http://www.stmug.bayern.de/gesundheit/tiergesundheit/ 
krankheiten/doc/tse_2013.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36281 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Republika Czeska 

Region: Czech Republic 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: „SPLÁTKOVÝ REŽIM PRO 
ZEMĚDĚLSKOU PRVOVÝROBU“ k poskytování podpory dle 
nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 

Podstawa prawna: 

1. Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu 
na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů 

2. Prováděcí pokyn k poskytování podpory dle nařízení Komise 
(ES) č. 1857/2006 „SPLÁTKOVÝ REŽIM PRO ZEMĚDĚL
SKOU PRVOVÝROBU“ k realizaci přímých prodejů nemovi
tého majetku ČR 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: CZK 
950,00 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 40,00 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 10.4.2013–31.12.2015 

Cel pomocy: Inwestycje w gospodarstwach rolnych (art. 4 
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: 

Státní pozemkový úřad 
Husinecká 1024/11a 
130 00 PRAHA 3 – Žižkov 
Česká republika 
www.spucr.cz
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Adres internetowy: 

http://www.spucr.cz/spucr/page.aspx?odkazyID=987 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36362 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo 

Region: NORTH EAST, NORTH WEST, EASTERN, LONDON, 
SOUTH EAST, SOUTH WEST, YORKSHIRE AND THE 
HUMBER, EAST MIDLANDS, WEST MIDLANDS 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: English Pig Health Scheme 2013 

Podstawa prawna: 

Natural Environment and Rural Communities Act 2006 

Agriculture and Horticulture Development Board Order 2008 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: GBP 
0,38 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 2.4.2013–31.3.2020 

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

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla świń 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Agriculture and Horticulture Development Board 
Stoneleigh Park 
Kenilworth 
Warwickshire 
CV8 2TL 

Adres internetowy: 

http://www.bpex.org.uk/2ts/health/Bphs/ 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36393 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: NEDERLAND 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: tegemoetkoming Kwekerij Acros 
B.V. 

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 0,02 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 54,00 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 10.4.2013–31.12.2013 

Cel pomocy: Choroby roślin – epidemie szkodników (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: 

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/2013/03/22/mededeling-tegemoetkoming-in-verband- 
met-verliezen-door-vondst-van-pepper-weevil%5B2%5D.html 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36394 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: NEDERLAND 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: tegemoetkoming Barendse DC-I 

Podstawa prawna: artikel 16 van de 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 0,08 (w mln)
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Maksymalna intensywność pomocy: 58,00 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 10.4.2013–31.12.2013 

Cel pomocy: Choroby roślin – epidemie szkodników (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: 

het Ministerie van Economische Zaken 
Minsiterie van Economische Zaken 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Adres internetowy: 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ 
besluiten/2013/03/22/mededeling-tegemoetkoming-in-verband- 
met-verliezen-door-vondst-van-pepper-weevil%5B3%5D.html 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36395 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: NEDERLAND 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: tegemoetkoming Firma A.Th.J. 
Barendse en Zonen 

Podstawa prawna: artikel 16 van de 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 0,05 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 39,00 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 10.4.2013–31.12.2013 

Cel pomocy: Choroby roślin – epidemie szkodników (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: 

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/2013/03/22/mededeling-tegemoetkoming-in-verband- 
met-verliezen-door-vondst-van-pepper-weevil.html 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36423 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: VENDEE 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Programme d’aide pour les 
manifestations agricoles ou agroalimentaires: aides pluriannu
elles en faveur de l’agriculture vendéenne au travers de soutiens 
aux manifestations agricoles ou agroalimentaires 

Podstawa prawna: Article L. 1511-5 du code général des 
collectivités territoriales 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
0,15 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 70,00 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 5.4.2013–31.12.2018 

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

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Conseil Général de la Vendée 
Direction Adjointe de l’Environnement et de l’Aménagement 
Service Agriculture et Pêche 
40 rue du Maréchal Foch 
85923 LA ROCHE-SUR-YON Cedex 9
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Adres internetowy: 

http://www.vendee.fr/content/download/14915/316578/version/ 
11/file/aide-promotion-agricole.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36468 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: GELDERLAND 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Hoofdstuk 2 van de Regels 
subsidieverstrekking land- en tuinbouw 2013 (Landbouwstruc
tuurverbetering) 

Podstawa prawna: 

— Artikel 143 lid 1 van de Provinciewet 

— Artikel 1.2, tweede lid en titel 5.9 van de Subsidieverorde
ning vitaal Gelderland 2011 

— Regels subsidieverstrekking land- en tuinbouw 2013 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
0,80 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 12.4.2013–31.12.2013 

Cel pomocy: Scalanie gruntów (art. 13 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: 

Provincie Gelderland 
Postbus 9090 
6800 GX Arnhem 

Adres internetowy: 

http://sis.prv.gelderland.nl/infoman/ 
PS-nummer: 2013/29, soort: provinciaal blad 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36481 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Niemcy 

Region: BRANDENBURG 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: BB-Gewährung von Beihilfen für 
Maßnahmen zur Tierseuchenverhütung und -bekämpfung sowie 
zur Verbesserung der Tiergesundheit 

Podstawa prawna: 

— § 71 Tierseuchengesetz der Bundesrepublik Deutschland 

— §§ 8 und 19 des Gesetz zur Ausführung des Tierseuchen
gesetzes des Landes Brandenburg (AGTierSGBbg) 

— Erlass des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz zur Gewährung von Beihilfen für 
Maßnahmen zur Tierseuchenverhütung und -bekämpfung 
sowie zur Verbesserung der Tiergesundheit 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
8,40 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 10.4.2013–30.6.2014 

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

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, 
Tierseuchenkasse Brandenburg Groß Gaglow 
Am Seegraben 18 
03051 Cottbus 

Adres internetowy: 

http://www.mugv.brandenburg.de/v/lbsvet/TEILA/A1_2_2_1.PDF 

Inne informacje: —
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