
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 213/04) 

Nr pomocy: SA.36946 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Republika Czeska 

Region: Czech Republic 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Finanční podpora pojištění 

Podstawa prawna: 

1) § 2da zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů, 

2) Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění PGRLF, 
a.s. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy : CZK 
500,00 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 50,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1.1.2014-31.12.2020 

Cel pomocy: Składki ubezpieczeniowe (art. 12 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: 

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. 
Za Poříčskou branou 252/6, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká 
republika 

Adres internetowy: 

http://www.pgrlf.cz/pojisteni/podpora.php 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.36963 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Niemcy 

Region: DEUTSCHLAND 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Bund: Grundsätze für eine natio
nale Rahmenrichtlinie zur Gewährung staatlicher Zuwendungen 
zur Bewältigung von durch Naturkatastrophen oder widrige 
Witterungsverhältnisse verursachte Schäden in der Landwirts
chaft 

Podstawa prawna: Grundsätze für eine nationale Rahmenrich
tlinie zur Gewährung staatlicher Zuwendungen zur Bewältigung 
von durch Naturkatastrophen oder widrige Witterungsverhält
nisse verursachte Schäden in der Landwirtschaft 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy : EUR 
300,00 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 90,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 8.7.2013-30.6.2014 

Cel pomocy: Niekorzystne zjawiska klimatyczne (art. 11 
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: 

jeweils zuständige Landesbehörden 
siehe Anlage 

Adres internetowy: 

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/ 
Foerderung/Beihilfe-Naturereignisse.pdf?__blob=publicationFile 

Inne informacje: —
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