
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

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 268/02) 

Nr pomocy: SA.36804 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: LIMBURG (B) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Boeren planten bij boeren 

Podstawa prawna: Besluit van de deputatie van de provincie 
Limburg d.d. 8.5.2013 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
0,08 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 0,50 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1.9.2013-31.12.2013 

Cel pomocy: Zachowanie tradycyjnych krajobrazów 
i budynków (art. 5 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/webfiles/limburg/werken/landbouw/ 
afschrift_werkingssubsidie_lisro_2013.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.37114 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: TWENTE 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: subsidieregeling Gebiedsontwik
keling Noord Oost Twente- Herbestemming bestaande agra
rische bebouwing 

Podstawa prawna: Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 
2011, paragraaf 5.9.3. 

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: 20,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 24.8.2013-31.12.2015 

Cel pomocy: Inwestycje w gospodarstwach rolnych (art. 4 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Provincie Overijssel 
Luttenbergstraat 2, 
8012 EE Zwolle 

Adres internetowy: 

http://www.overijssel.nl/loket/provinciale/uitvoeringsbesluit_ 
subsidies_overijssel_2011 

Inne informacje: —
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Nr pomocy: SA.37116 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: OVERIJSSEL 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: subsidieregeling Duurzame ener
gieopwekking en energiebesparing 

Podstawa prawna: paragraaf 8.1 Uitvoeringsbesluit subsidies 
Overijssel 2011 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
1,00 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 50,00 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 24.8.2013-31.12.2015 

Cel pomocy: Inwestycje w gospodarstwach rolnych (art. 4 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie sektory gospodarki kwalifi
kujące się do pomocy 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

provincie Overijssel 
Luttenbergstraat 2, 
8012 EE Zwolle 

Adres internetowy: 

http://www.overijssel.nl/loket/provinciale/uitvoeringsbesluit_ 
subsidies_overijssel_2011#H51807_0_18_ 

Inne informacje: —
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