
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 136/09) 

Nr pomocy: SA.36375 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: Nederland 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Subsidieverlening aan Stichting 
de Nieuwe Landbouw (Samen ondernemen in landbouw) 

Podstawa prawna: Kaderwet LNV-subsidies 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,17 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 24 kwietnia 2013 r.–25 marca 2016 r. 

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

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Staatssecretaris van Economische Zaken 
Postbus 201401 
2500 EK 's-Gravenhage 
NEDERLAND 

Adres internetowy: 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en- 
publicaties/besluiten/2013/03/20/mededeling-subsidie-in-het- 
kader-agrarisch-natuurbeheer.html 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36609 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Niemcy 

Region: Deutschland 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Bundesprogramm zur Steigerung 
der Energieeffizienz in der Landwirtschaft und im Gartenbau 

Podstawa prawna: Richtlinie des Bundesministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) 
über das Wiederaufgreifen der Richtlinie des Bundesprogramms 
zur Steigerung der Energieeffizienz in der Landwirtschaft und 
im Gartenbau zur Bewilligung von Altanträgen 

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

Maksymalna intensywność pomocy: 40 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 2 maja 2013 r.–31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: Inwestycje w gospodarstwach rolnych (art. 4 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
Deichmanns Aue 29 
53179 Bonn 
DEUTSCHLAND 

Adres internetowy: 

http://www.bmelv.de/richtlinie-bewilligung-antraege- 
energieeffizienz 

Inne informacje: —
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