
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 297/02) 

Nr pomocy: SA.35540 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: PIEMONTE 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: D.g.r.: «Programma degli inter
venti previsti dall'art. 4 a decorrere dall'anno 2012 a favore 
delle società cooperative a mutualità prevalente e dei loro 
consorzi operanti nel settore della produzione primaria di 
prodotti agricoli o che realizzano gli investimenti finalizzati 
alla produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'All. 
I del Trattato rientranti tra le PMI.» 

Podstawa prawna: 

— Legge regionale 23/2004 e s.m.i. art. 6. 

— DGR n. 18 – 4597 del 24 settembre 2012. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
EUR 1,6 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 40,0000 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 19.9.2013-31.3.2014 

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: 

Regione Piemonte Direzione Lavoro 
Via Magenta, 12 10128 Torino 

Adres internetowy: 

http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/coopera/index. 
htm 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.37093 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: NOORD-LIMBURG, MIDDEN-LIMBURG 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Herstructurering concentratiege
bieden glastuinbouw Noord- en Midden-Limburg (paragraaf 1.5 
van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg) 

Podstawa prawna: 

Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 

http://www.limburg.nl/Beleid/Europa/Kennisgevingen_ 
staatssteun 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
EUR 1 500 000 

Maksymalna intensywność pomocy: 45 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 21.9.2013-31.12.2015 

Cel pomocy: Inwestycje w gospodarstwach rolnych (art. 4 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006), Przeniesienie budynków 
gospodarskich w interesie publicznym (art. 6 rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006), Scalanie gruntów (art. 13 rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006), Wsparcie techniczne (art. 15 rozporzą
dzenia (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 Limburg 
Postbus 5700 
6201 MA Maastricht 

Adres internetowy: 

http://www.limburg.nl/Beleid/Europa/Kennisgevingen_staatssteun 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.37094 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: LIMBURG (NL) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Verplaatsen grondgebonden 
landbouwbedrijven met grondverwerving (paragraaf 1.9 van de 
Subsidieverordening inrichting landelijk gebid Limburg) 

Podstawa prawna: 

Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 

http://www.limburg.nl/Beleid/Europa/Kennisgevingen_ 
staatssteun
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Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
EUR 900 000 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 21.9.2013-31.12.2015 

Cel pomocy: Inwestycje w gospodarstwach rolnych (art. 4 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006), Przeniesienie budynków 
gospodarskich w interesie publicznym (art. 6 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 Limburg 
Postbus 5700 
6201 MA Maastricht 

Adres internetowy: 

http://www.limburg.nl/Beleid/Europa/Kennisgevingen_staatssteun 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.37095 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: LIMBURG (NL) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Innovatie-advies (paragraaf 1.3 
van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg) 

Podstawa prawna: 

Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 

http://www.limburg.nl/Beleid/Europa/Kennisgevingen_ 
staatssteun 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
EUR 300 000 

Maksymalna intensywność pomocy: 75 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 21.9.2013-31.12.2015 

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: 

Provincie Limburg 
Postbus 5700 
6201 MA Maastricht 

Adres internetowy: 

http://www.limburg.nl/Beleid/Europa/Kennisgevingen_staatssteun 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.37096 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: LIMBURG (NL) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Sociale contracten (paragraaf 1.7 
van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg) 

Podstawa prawna: 

Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 

http://www.limburg.nl/Beleid/Europa/Kennisgevingen_ 
staatssteun 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
EUR 150 000 

Maksymalna intensywność pomocy: 40 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 21.9.2013-31.12.2015 

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: 

Provincie Limburg 
Postbus 5700 
6201 MA Maastricht 

Adres internetowy: 

http://www.limburg.nl/Beleid/Europa/Kennisgevingen_staatssteun 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.37351 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Niemcy 

Region: DEUTSCHLAND
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Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Bund: Richtlinie über die Förde
rung der Beratung landwirtschaftlicher Unternehmen vor und 
während einer Umstellung des Betriebes auf ökologischen 
Landbau 

Podstawa prawna: 

Bundeshaushaltsordnung (BHO) (§§ 23, 44, 91, 100), 

Allgemeine Verwaltungsvorschriften zu § 23, 44 BHO, 

Verwaltungsverfahrensgesetz /VwVfG) (§§ 48 bis 49 a), 

Bund: Richtlinie über die Förderung der Beratung landwirtschaf
tlicher Unternehmen vor und während einer Umstellung des 
Betriebes auf ökologischen Landbau 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
EUR 0,5 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 50,0000 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 23.9.2013-30.6.2014 

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: 

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
Deichmanns Aue 29 
53168 Bonn 

Adres internetowy: 

http://www.bundesprogramm.de/fileadmin/sites/default/files/ 
foerderrichtlinien/RL_Beratung_2010_2013_EV_201007.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.37395 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: TRENTO 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Disciplina relativa alla conces
sione degli indennizzi per i danni alle imprese agricole colpite 
da Pseudomonas syringae pv. actinidiae (P.s.a.). 

Podstawa prawna: 

— Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in 
materia di agricoltura), art. 52 (Altri eventi naturali); 

— Deliberazione della Giunta provinciale n. 1830 del 30 agosto 
2013 avente per oggetto: «Disciplina relativa alla conces
sione degli indennizzi per i danni alle imprese agricole 
colpite da Pseudomonas syringae pv. actinidiae (P.s.a.).». 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
EUR 300 000 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 26.9.2013-30.6.2014 

Cel pomocy: Choroby roślin – epidemie szkodników (art. 10 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBAC
TWO, Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz 
orzechów 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Provincia Autonoma di Trento 
Servizio Agricoltura 
Via G.B. Trener, n. 3 
38121 TRENTO – ITALY 

Adres internetowy: 

http://www.consiglio.provincia.tn.it 

http://www.delibere.provincia.tn.it 

Inne informacje: —
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