
Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących 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 243/02) 

Nr pomocy: SA.36857 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: UTRECHT 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Onderwaterdrainage tot behoud 
van traditionele landschappen 

Podstawa prawna: Algemene Subsidieverordening Provincie 
Utrecht (Art. 4. 6 en 28)Uitvoeringsverordening subsidie 
Agenda Vitaal platteland provincie Utrecht (Art 3.3) 

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: 75,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 25.7.2013-31.12.2015 

Cel pomocy: Zachowanie tradycyjnych krajobrazów 
i budynków (art. 5 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: 

Provincie Utrecht 
Archimedeslaan 6 
3584 BA Utrecht 

Adres internetowy: 

http://www.provincie-utrecht.nl/loket/regelgeving-0/regeling/ 
918/0/uitvoeringsverordening_subsidie/#backlink 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.37070 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Słowenia 

Region: Slovenia 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Tehnična podpora informiranju 
o prehranjevalnih koristih sveže zelenjave in sadja ter mleka za 
leto 2013 

Podstawa prawna: 

— PROGRAM UKREPOV za leto 3013: Tehnična podpora 
informiranju o prehranjevalnih koristih sveže zelenjave in 
sadja ter mleka, številka: 3304-6/2013 z dne 3. julija 2013; 

— Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (Ur.l. 
RS št. 26/2011 in 57/2012); 

— Strateški načrt promocije, ki ga je sprejela Vlada Republike 
Slovenije dne, 30.5.2013. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy : EUR 
0,60 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 26.7.2013-31.12.2013 

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: 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana 

Adres internetowy: 

http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/ 
zakonodaja/Promocija_kmetijskih_in_zivilskih_proizvodov/ 
nacrtpromocije2013.pdf 

http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/ 
zakonodaja/Promocija_kmetijskih_in_zivilskih_proizvodov/ 
Program_ukrepov_2013objava.pdf 

http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO5863&pogled= 
osnovni 

Inne informacje: —
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