
IV 

(Informacje) 

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 

(2014/C 16/01) 

Nr pomocy: SA.37944 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: aides à l’assistance technique 
dans le secteur agricole des départements d’Outre-mer (DOM) 

Podstawa prawna: 

Articles L. 621-1 à L. 621-11, articles D. 684-1 à D. 684-3, R. 
684-4 à R. 684-10 du code rural et de la pêche maritime. 

Décision de la directrice de l'ODEADOM relatif à un régime 
d'aides à l'assistance technique dans le secteur agricole des DOM 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
2,5 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 10.1.2014-30.6.2014 

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

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

ODEADOM 
12 Rue Henri Rol-Tanguy 
TSA 60006 
93555 Montreuil Cedex 

Adres internetowy: 

http://www.odeadom.fr/wp-content/upload/s/2013/11/fiche- 
dexemption-AT.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.37999 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: VLAAMS GEWEST 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Reconversievergoeding onder het 
sociaal begeleidingsplan voor de ontwikkeling van het havenge
bied 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%20GR UP%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 
0,353 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 32 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 15.1.2014-31.12.2020 

Cel pomocy: Inwestycje w gospodarstwach rolnych (art. 4 
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
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Adres internetowy: 

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

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.38012 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: VLAAMS BRABANT 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Nominatieve subsidie voor de 
Provinciale Landbouwkamer Vlaams-Brabant 

Podstawa prawna: Nominatieve subsidie voor de Provinciale 
Landbouwkamer Vlaams-Brabant 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
0,025 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 8.1.2014-31.12.2014 

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

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Provincie Vlaams-Brabant 
Provincieplein 1 
3010 Leuven 

Adres internetowy: 

https://drive.google.com/file/d/0B_ 
wjQwsc3gUhczFIdllWV3RGaXc/edit?usp=sharing 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.38013 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: VLAAMS BRABANT 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Steun voor de analyse van mest- 
en bodemstalen in de land- en tuinbouw. 

Podstawa prawna: Provinciaal reglement betreffende subsidies 
voor de analyse van mest- en bodemstalen in de land- en 
tuinbouw 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
0,026 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 8.1.2014-31.12.2014 

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

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Provincie Vlaams-Brabant 
Provincieplein 1 
3010 Leuven 

Adres internetowy: 

http://www.vlaamsbrabant.be/economie-landbouw/land-en- 
tuinbouw/voor-landbouwers-en-gemeentebesturen/subsidies/ 
subsidie-mest-bodemanalyse/index.jsp 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.38014 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Belgia 

Region: VLAAMS BRABANT 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Nominatieve subsidie voor 
Agro-Bedrijfshulp vzw. 

Podstawa prawna: Nominatieve subsidie voor Agro-Bedrij
fshulp vzw. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 
0,015 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 8.1.2014-31.12.2014 

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

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Provincie Vlaams-Brabant 
Provincieplein 1 
3010 Leuven 

Adres internetowy: 

https://drive.google.com/file/d/0B_ 
wjQwsc3gUhczFIdllWV3RGaXc/edit?usp=sharing 

Inne informacje: —
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