
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 213/03) 

Nr pomocy: SA.36867 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Niemcy 

Region: BAYERN 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Bayern:Durchführung der neben
beruflichen sozialen Betriebshilfe in der Landwirtschaft durch 
das KBM 

Podstawa prawna: Richtlinie für die Durchführung der neben
beruflichen sozialen Betriebshilfe in der Landwirtschaft durch 
das Kuratorium Bayerischer Maschinen- und Betriebshilfsringe 
e.V. (KBM) 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy : 
EUR 1,20 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 50,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 15.7.2013-31.12.2013 

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: 

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) 
Abteilung Förderwesen und Fachrecht 
Menzinger Straße 54 
80638 München 

Adres internetowy: 

http://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/b_ 
rili_nebenberufliche_soziale_betriebshilfe.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36941 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: EXTREMADURA 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Asistencia técnica al sector agrí
cola en materi de sanidad vegetal 

Podstawa prawna: 

Con carácter general, la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
(DOE n. o 59, de 25 de marzo). 

Con carácter específico, el Proyecto de Decreto de 2013 por el 
que se establecen las bases reguladoras de concesión de subven
ciones para la prestación de asistencia técnica al sector agrícola 
en materia de sanidad vegetal en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy : 
EUR 1,62 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 15.11.2013-15.11.2017 

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

Sektor(-y) gospodarki: Uprawa roślin wieloletnich, Pozyski
wanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem 
drewna, Uprawy rolne inne niż wieloletnie 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

JUNTA DE EXTREMADURA — CONSEJERÍA DE AGRICUL
TURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA 
AVDA. LUIS RAMALLO, S/N 
06800 MÉRIDA 
BADAJOZ 
ESPAÑA 

Adres internetowy: 

http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/3F10EB32-2FD4-4CCD- 
A262-360C1A6E4C83/0/proyectodecreto_atrias_2013.pdf 

Inne informacje: —
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