
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 169/03) 

Nr pomocy: SA.36242 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: BALEARES 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Ayudas para fomentar la 
producción de productos agrícolas de calidad 

Podstawa prawna: 

Orden de la Consejera de Agricultura y Pesca, de 10 de marzo 
de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones en el sector agrario y pesquero (BOIB n o 43, de 
17 de marzo de 2005) 

Proyecto de Resolución del Presidente del Fondo de Garantía 
Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA), por la que se 
convocan las ayudas para fomentar la producción de productos 
agrícolas de calidad, correspondientes al año 2013 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy : EUR 
0,50 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 70,00 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 14.5.2013-30.4.2014 

Cel pomocy: Produkcja produktów rolnych wysokiej jakości 
(art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears 
(FOGAIBA) 
C/ Foners, 10 – 07006 Palma 
Illes Balears 
ESPAÑA 

Adres internetowy: 

https://intranet.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl= 
MCRST469ZI139767&id=139767 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36464 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: LIMBURG (B) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Reglement ter ondersteuning 
van verenigingen actief in de promotie en/of de verspreiding 
van nieuwe landbouwmethoden in de land- en tuinbouw 

Podstawa prawna: Besluit van de Provincieraad van de 
provincie Limburg d.d. 20.3.2013 

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 % 

Data realizacji: — 

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

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/NL-PL/Diensten/Directie- 
Ruimte/Afdeling-Economie-en-Internationale-Samenwerking/ 
Dienst-Landbouw-en-Platteland/Dienst-Landbouw-en-Platteland- 
Loket/Landbouwmethoden/promotie_verspreiding_nieuwe_ 
landbouwmethoden_officieel_reglement.html 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36465 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: LIMBURG (B)
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http://www.limburg.be/Limburg/NL-PL/Diensten/Directie-Ruimte/Afdeling-Economie-en-Internationale-Samenwerking/Dienst-Landbouw-en-Platteland/Dienst-Landbouw-en-Platteland-Loket/Landbouwmethoden/promotie_verspreiding_nieuwe_landbouwmethoden_officieel_reglement.html
http://www.limburg.be/Limburg/NL-PL/Diensten/Directie-Ruimte/Afdeling-Economie-en-Internationale-Samenwerking/Dienst-Landbouw-en-Platteland/Dienst-Landbouw-en-Platteland-Loket/Landbouwmethoden/promotie_verspreiding_nieuwe_landbouwmethoden_officieel_reglement.html
http://www.limburg.be/Limburg/NL-PL/Diensten/Directie-Ruimte/Afdeling-Economie-en-Internationale-Samenwerking/Dienst-Landbouw-en-Platteland/Dienst-Landbouw-en-Platteland-Loket/Landbouwmethoden/promotie_verspreiding_nieuwe_landbouwmethoden_officieel_reglement.html


Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Reglement betreffende de 
subsidiëring van erkende bedrijfsleidingsdiensten voor de onder
steuning van land- of tuinbouwbedrijven bij het voeren van een 
bedrijfseconomische boekhouding 

Podstawa prawna: Besluit van de Provincieraad van de 
provincie Limburg d.d. 20.3.2013 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy : EUR 
0,06 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Data realizacji: — 

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

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/NL-PL/Diensten/Directie- 
Ruimte/Afdeling-Economie-en-Internationale-Samenwerking/ 
Dienst-Landbouw-en-Platteland/Dienst-Landbouw-en-Platteland- 
Loket/Erkende-bedrijfleidingsdiensten/erkende_ 
bedrijfleidingsdiensten_officieel_reglement.html 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36467 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: VLAAMS GEWEST 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Financiering kerntaken 
BioForum Vlaanderen werkjaar 2013 

Podstawa prawna: Ministerieel besluit voor „Financiering 
kerntaken BioForum Vlaanderen werkjaar 2013” 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy : EUR 
0,68 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 85,85 % 

Data realizacji: — 

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: ROLNICTWO, LEŚNICTWO 
I RYBACTWO 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Departement Landbouw en Visserij 
Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling 
Koning Albert II laan 35 bus 40 
1030 Brussel 

Adres internetowy: 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=3069 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36684 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Niemcy 

Region: DEUTSCHLAND 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Bund: Modell- und Demonstra
tionsvorhaben im Bereich Tierschutz im weiteren Sinne 

Podstawa prawna: 

a) Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zum Informa
tionstransfer neuer Erkenntnisse aus Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben (FuE-Vorhaben) in die landwirtschaf
tliche Praxis im Kontext der Modell- und Demonstrationsvor
haben Tierschutz 

b) §§ 23 und 44 Bundeshaushaltsordnung (BHO) 

c) Verwaltungsvorschriften (VV-BHO) 

d) §§ 48, 49 und 49a des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(VwVfG) 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy : EUR 
2,00 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1.7.2013-30.6.2014
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http://www.limburg.be/Limburg/NL-PL/Diensten/Directie-Ruimte/Afdeling-Economie-en-Internationale-Samenwerking/Dienst-Landbouw-en-Platteland/Dienst-Landbouw-en-Platteland-Loket/Erkende-bedrijfleidingsdiensten/erkende_bedrijfleidingsdiensten_officieel_reglement.html
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http://www.limburg.be/Limburg/NL-PL/Diensten/Directie-Ruimte/Afdeling-Economie-en-Internationale-Samenwerking/Dienst-Landbouw-en-Platteland/Dienst-Landbouw-en-Platteland-Loket/Erkende-bedrijfleidingsdiensten/erkende_bedrijfleidingsdiensten_officieel_reglement.html
http://www.limburg.be/Limburg/NL-PL/Diensten/Directie-Ruimte/Afdeling-Economie-en-Internationale-Samenwerking/Dienst-Landbouw-en-Platteland/Dienst-Landbouw-en-Platteland-Loket/Erkende-bedrijfleidingsdiensten/erkende_bedrijfleidingsdiensten_officieel_reglement.html
http://www.limburg.be/Limburg/NL-PL/Diensten/Directie-Ruimte/Afdeling-Economie-en-Internationale-Samenwerking/Dienst-Landbouw-en-Platteland/Dienst-Landbouw-en-Platteland-Loket/Erkende-bedrijfleidingsdiensten/erkende_bedrijfleidingsdiensten_officieel_reglement.html
http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=3069


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

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla zwierząt, Działalność 
usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
Deichmanns Aue 29 
53179 Bonn 

Adres internetowy: 

http://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/ 

http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_ 
24092012_DokNr20110981762.htm 

http://www.gesetze-im-internet.de/bho/ 

Inne informacje: —
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