
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 190/03) 

Nr pomocy: SA.36717 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: ASTURIAS 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Asociación de Criadores de 
Gochu Asturcelta (ACGA) 

Podstawa prawna: Convenio de colaboración con la Asocia
ción de Criadores de Gochu Asturcelta para el mantenimiento 
del libro genealógicoy el desarrollo del programa de conserva
ción de dicha raza en 2013. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
EUR 0,01 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 18.6.2013-31.12.2013 

Cel pomocy: Sektor produkcji zwierzęcej (art. 16 rozporzą
dzenia (WE) nr 1857/2006), Wsparcie techniczne (art. 15 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla świń 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del 
Principado de Asturias 
C/ Coronel Aranda, s/n, 3 a planta 
33005 Oviedo – ASTURIAS 

Adres internetowy: 

http://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/ 
Ganaderia/ayudas/genetica/acga.pdf 
Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36718 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: ASTURIAS 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Asociación de Criadores de 
Cabra Bermeya (ACRIBER) 

Podstawa prawna: Convenio de colaboración con la Asocia
ción de Criadores de Cabra Bermeya para el mantenimiento del 
libro genealógico y el desarrollo del programa de conservación 
de dicha raza en 2013. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
EUR 0,01 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 18.6.2013-31.12.2013 

Cel pomocy: Sektor produkcji zwierzęcej (art. 16 rozporzą
dzenia (WE) nr 1857/2006), Wsparcie techniczne (art. 15 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla owiec i kóz 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del 
Principado de Asturias 
C/ Coronel Aranda, s/n, 3 a planta 
33005 Oviedo – ASTURIAS 

Adres internetowy: 

http://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/ 
Ganaderia/ayudas/genetica/acriber.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36719 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: ASTURIAS 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Ayudas al sector ganadero en 
forma de servicios prestados por Asturiana de Control Lechero, 
Cooperativa Limitada (ASCOL) 

Podstawa prawna: Convenio de colaboración con la Coopera
tiva Asturiana de Control Lechero (ASCOL) para el desarrollo de 
un programa de mejora genética de la cabaña ganadera astu
riana de raza firsona durante el año 2013. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
0,44 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 14.6.2013-31.12.2013
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Cel pomocy: Sektor produkcji zwierzęcej (art. 16 rozporzą
dzenia (WE) nr 1857/2006), Wsparcie techniczne (art. 15 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla bydła mlecznego 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del 
Principado de Asturias 
C/ Coronel Aranda, s/n, 3 a planta 
33005 – Oviedo – ASTURIAS 

Adres internetowy: 

http://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/ 
Ganaderia/ayudas/genetica/ascol.pdf 
Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36720 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: ASTURIAS 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Asociación española de criadores 
de ganado vacuno selecto de raza Asturiana de los Valles (ASE
SAVA) 

Podstawa prawna: Convenio de colaboración con la Asocia
ción española de criadores de ganado vacuno selecto de raza 
Asturiana de los Valles para el mantenimiento del libro genea
lógico y el desarrollo del programa de mejora genética de dicha 
raza en 2013. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
0,48 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 14.6.2013-31.12.2013 

Cel pomocy: Sektor produkcji zwierzęcej (art. 16 rozporzą
dzenia (WE) nr 1857/2006), Wsparcie techniczne (art. 15 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla pozostałego bydła 
i bawołów 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del 
Principado de Asturias 
C/ Coronel Aranda, s/n, 3 a planta 
33005 Oviedo – ASTURIAS 

Adres internetowy: 

http://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/ 
Ganaderia/ayudas/genetica/aseava.pdf 
Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36721 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: ASTURIAS 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Asociación Española de Cria
dores de Ganado Vacuno Selecto de raza Asturiana de la 
Montaña (ASEAMO) 

Podstawa prawna: Convenio de colaboración con la Asocia
ción Española de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de raza 
Asturiana de la Montaña para el mantenimiento del libro genea
lógico y del desarrollo de un programa de conservación de 
dicha raza en 2013. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
0,13 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 14.6.2013-31.12.2013 

Cel pomocy: Sektor produkcji zwierzęcej (art. 16 rozporzą
dzenia (WE) nr 1857/2006), Wsparcie techniczne (art. 15 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla pozostałego bydła 
i bawołów 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del 
Principado de Asturias 
C/ Coronel Aranda, s/n, 3 a planta 
33005 Oviedo – ASTURIAS 

Adres internetowy: 

http://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/ 
Ganaderia/ayudas/genetica/aseamo.pdf 
Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36722 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: ASTURIAS 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Asociación de Criadores de 
Oveya Xalda de Asturias (ACOXA) 

Podstawa prawna: Convenio de colaboración con la Asocia
ción de Criadores de Oveya Xalda de Asturias para el manteni
miento del libro genealógico y el desarrollo del programa de 
conservación de dicha raza durante 2013. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
EUR 0,03 (w mln)
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Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 18.6.2013-31.12.2013 

Cel pomocy: Sektor produkcji zwierzęcej (art. 16 rozporzą
dzenia (WE) nr 1857/2006), Wsparcie techniczne (art. 15 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla owiec i kóz 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del 
Principado de Asturias 
C/ Coronel Aranda, s/n, 3 a planta 
33005 – Oviedo – ASTURIAS 

Adres internetowy: 

http://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/ 
Ganaderia/ayudas/genetica/acoxa.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36723 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: ASTURIAS 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Asociación de Criadores de Pita 
Pinta Asturiana (ACPPA) 

Podstawa prawna: Convenio de colaboración con la Asocia
ción de Criadores de Pita Pinta Asturiana para el mantenimiento 
del libro genealógico y el desarrollo del programa de conserva
ción de dicha raza en 2013. 

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 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 14.6.2013-31.12.2013 

Cel pomocy: Sektor produkcji zwierzęcej (art. 16 rozporzą
dzenia (WE) nr 1857/2006), Wsparcie techniczne (art. 15 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla drobiu 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del 
Principado de Asturias 
C/ Coronel Aranda, s/n, 3 a planta 
33005 Oviedo – ASTURIAS 

Adres internetowy: 

http://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/ 
Ganaderia/ayudas/genetica/acppa.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36724 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: ASTURIAS 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Asociación de Criadores de 
Ponis de Raza Asturcón (ACPRA) 

Podstawa prawna: Convenio de colaboración con la Asocia
ción de Criadores de Ponis de Raza Asturcón para el manteni
miento del libro genealógico y el desarrollo del programa de 
conservación de dicha raza en 2013. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
0,13 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 14.6.2013-31.12.2013 

Cel pomocy: Sektor produkcji zwierzęcej (art. 16 rozporzą
dzenia (WE) nr 1857/2006), Wsparcie techniczne (art. 15 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla koni i pozostałych 
zwierząt koniowatych 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del 
Principado de Asturias 
C/ Coronel Aranda, s/n, 3 a planta 
33005 Oviedo – ASTURIAS 

Adres internetowy: 

http://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/ 
Ganaderia/ayudas/genetica/acpra.pdf 

Inne informacje: —
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