
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa 
przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 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 348/04) 

Nr pomocy: SA.37120 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: GROOT-AMSTERDAM, HET GOOI EN VECHTSTREEK 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Uitvoeringsregeling subsidie 
Businesscase Zeevang en Groene Uitweggebied Noord-Holland 
2013 

Podstawa prawna: Algemene subsidieverordening Noord- 
Holland 2011 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy : EUR 
2,48 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 9.11.2013-31.12.2014 

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), 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: 

gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland 
provincie Noord-Holland 
Postbus 3007 
2001 DA Haarlem 

Adres internetowy: 

http://www.noord-holland.nl/psstukken/openbaar/AVV/AVV- 
PB2013-86.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.37404 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Republika Czeska 

Region: Ústecký 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Program pro rozvoj eko-agro 
oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory rozvoje zemědělství 
a venkovských oblastí na období let 2014 až 2016 

Podstawa prawna: 

1) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, § 36 písm. c) a § 59 odst. 
2 písm. a) 

2) Zásady poskytování finančních prostředků z rozpočtu Ústec
kého kraje 

3) Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast 
podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí na 
období let 2014 až 2016 

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

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1.12.2013-31.12.2016 

Cel pomocy: Grupy producentów (art. 9 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006), Inwestycje w gospodarstwach rolnych (art. 4 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006), 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: 

Ústecký kraj 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a země
dělství 
Velká Hradební 3118/4 
400 02 Ústí nad Labem
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Adres internetowy: 

http://www.kr-ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File. 
ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1676249 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.37449 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: UTRECHT, NOORD-BRABANT, LIMBURG (NL) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Herinvesteringsreserve voor 
verplaatsing landbouwbedrijven 

Podstawa prawna: Artikel 3.54 en artikel 3.64 Wet inkom
stenbelasting 2001 juncto artikel 12a, onderdeel b, Uitvoerin
gsbesluit Inkomstenbelasting 2001 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy : EUR 
70 000 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 6.11.2013-31.12.2015 

Cel pomocy: Przeniesienie budynków gospodarskich w interesie 
publicznym (art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Ministerie van Financien 
Korte Voorhout 7 
2500 EE Den Haag 
NL 

Adres internetowy: 

http://brabant.regelingenbank.eu/regeling/324-subsidieregeling- 
verplaatsing-grondgebonden-agrarische-bedrijven-noord- 
brabant/ 

https://www.provincie-utrecht.nl/loket/regelgeving-0/regeling/ 
918/995/uitvoeringsverordening_subsidie/#backlink 

http://www.limburg.nl/dsresource?objectid=26891&type=org 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0012066/geldigheidsdatum_03- 
05-2012#Hoofdstuk3_Artikel12a 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.37467 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: ITALIA 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Avviso pubblico per la selezione 
di n. 6 imprenditrici agricole cui verrà conferito il premio 
De@Terra. 

Podstawa prawna: D.M. n. 0001890 del 25 settembre 2013 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu 
: EUR 0,7 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 15.11.2013-31.12.2014 

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

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

Via XX Settembre, 20 00187 ROMA 

Adres internetowy: 

http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ 
IDPagina/1 

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/ 
IT/IDPagina/6747 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.37552 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo 

Region: EAST MIDLANDS, WEST MIDLANDS, EASTERN, 
LONDON, SOUTH EAST, SOUTH WEST, NORTH EAST, 
NORTH WEST, YORKSHIRE AND THE HUMBER 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Environment Agency Water 
Framework Directive Programme Scheme: Habitats Improve
ment, Agricultural & Non-Agricultural Diffuse Pollution and 
Invasive Non-Native Species.
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Podstawa prawna: The Water Environment (Water Framework 
Directive) (England & Wales) Regulations 2003 and The 
Appropriation Act 2011. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy : GBP 
3,8725 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 6.11.2013-31.3.2020 

Cel pomocy: Inwestycje w gospodarstwach rolnych (art. 4 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006), Wsparcie techniczne 
(art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006), 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: 

The Environment Agency 
Horizon House 
Deanery Road 
Bristol 
UK 
BS1 5AH 

Adres internetowy: 

http://www.environment-agency.gov.uk/research/planning/ 
131506.aspx 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.37596 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: OVERIJSSEL 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Paragraaf 8.14 MKB energiele
ning AGRI 

Podstawa prawna: 

Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011, paragraaf 8.14. 

www.overijssel.nl, kies loket, kies subsidies, kies wet en regelge
ving, kies uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011, kies para
graaf 8.14. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy : EUR 
2 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 11,2 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 11.11.2013-31.12.2015 

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: — 

Nr pomocy: SA.37602 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Litwa 

Region: Lithuania 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Prarastų pajamų dėl prevencijos 
priemonių taikymo ir sunkumų įsigyjant naujus gyvulius 
kompensavimas 

Podstawa prawna: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymo „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. gruodžio 2 d. 
įsakymo Nr. 3D-646 „Dėl nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų 
savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvida
vimo ir šių ligų prevencijos priemones, kompensavimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy : LTL 
6,9056 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 11.11.2013-31.12.2014 

Cel pomocy: Choroby zwierząt (art. 10 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla zwierząt
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Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 
Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6), LT-01103 Vilnius, Lietuvos 
Respublika 

Adres internetowy: 

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id= 
205689&p_fix=n&p_gov=n 

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id= 
205688&p_fix=n&p_gov=n 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.37620 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: VLAAMS GEWEST 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Terugbetaling van erkende 
adviesdiensten onder het sociaal begeleidingsplan voor de 
ontwikkeling van het havengebied Antwerpen. 

Podstawa prawna: 

AfbakeningsGRUP HAven van Antwerpen: Principiële krach
tlijnen van het sociaal begeleidingsplan. 

http://www.mow.vlaanderen.be/bemiddelaar/documenten/ 
VR%202011%201507%20DOC. 
0831%20GRUP%20Haven%20van%20Antwerpen%20- 
%20sociaal%20begeleidingsplan.pdf 

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

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 12.11.2013-12.11.2020 

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: 

NMBS-Vlaamse Overheid-Msp beleid van het Linkeroevergebied 
-Gemeentelijk Havenbedrijf A'pen 
Frankrijkstraat 85 1000 Brussel 
Koolstraat 35 1000 Brussel 
Sint-Paulusplein 27 9120 Kallo 
Entrepotkaai 1 2000 Antwerpen 

Adres internetowy: 
http://www.mow.vlaanderen.be/bemiddelaar/documenten/2013- 
03-15-brochure.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.37621 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: MOLISE 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: 

Misure regionali di sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) 
del settore agricolo colpite dalla fitopatia Plum Pox Virus — 
PPV (Sharka), agente causale della Vaiolatura delle drupacee). 

Approvazione programma di intervento contributivo ed istitu
zione del relativo regime di aiuto ai sensi dell'art.10 del Reg (CE) 
n. 1857/2006. 

Podstawa prawna: deliberazione della Giunta Regionale del 
21 ottobre 2013 n.550. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy : EUR 
0,04 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 7,5 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 9.11.2013-31.12.2013 

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

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

REGIONE MOLISE 

ASSESSORATO AGRICOLTURA – SERVIZIO FITOSANITARIO 
REGIONALE- VIA NAZARIO SAURO N.1 – 86100 CAMPO
BASSO 

Adres internetowy: 

http://www.regione.molise.it 

Inne informacje: —
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