
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 69/05) 

Nr pomocy: SA.38064 (13/XA) 

Państwo członkowskie: Niderlandy 

Region: FRIESLAND 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Subsidie agrarische bedrijfsver
plaatsing en daaraan gerelateerde investeringskosten 

Podstawa prawna: 

Kaderverordening PMJP Fryslân 2009 

Subsidieverordening PMJP Fryslân 2009 hoofdstuk 1.1.3 
subsidie agrarische bedrijfsverplaatsing 

Artikel 3.54 en artikel 3.64 Wet inkomstenbelasting 2001 
juncto artikel 12a, onderdeel b, Uitvoeringsbesluit Inkomsten
belasting 2001 

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: 100 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 22.2.2014 - 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: ROLNICTWO, LEŚNICTWO 
I RYBACTWO 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

provincie Fryslân 
Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden 

Adres internetowy: 

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

http://www.fryslan.nl/4025/subsidieverordening-pmjp-fryslan- 
2009/ 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.38329 (14/XA) 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: SARDEGNA 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Legge regionale 12 settembre 
2013, n. 25, art. 2, lett. a). Interventi urgenti a favore degli 
allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini (Blue 
tongue). 

Podstawa prawna: 

Legge regionale 12 settembre 2013, n.25 (Interventi urgenti 
a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale 
degli ovini (Blue Tongue) 

Deliberazione n. 54/7 del 30 dicembre 2013 (Legge regionale 
12 settembre 2013, n. 25, art. 2, lett. a). Interventi urgenti 
a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale 
degli ovini) 

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

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 3.3.2014 - 3.3.2020 

Cel pomocy: Choroby zwierząt (art. 10 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006), Sektor produkcji zwierzęcej (art. 16 rozporzą
dzenia (WE) nr 1857/2006), Wsparcie techniczne (art. 15 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla owiec i kóz 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO PASTO
RALE 
VIA PESSAGNO – 09125 CAGLIARI 

Adres internetowy: 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_ 
20140114162405.pdf
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http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=244289&v=2&c=&t= 
1&anno= 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_ 
20140114162342.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.38352 (14/XA) 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: SARDEGNA 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: ulteriore stanziamento a favore 
dell'art 1, LR 25/2013, blue tongue 

Podstawa prawna: 

LR 25/2013 del 12.9.2013, art 1 

delibera di giunta regionale n. 4/26 del 5.2.2013 

regime SA. 37754 (13/XA) 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
EUR 5 (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 28.2.2014 - 28.2.2019 

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 Autnoma della Sardegna,. assessorato agricoltura 
e riforma pastorale 
via Pessagno 4, 
0196 Cagliari 

Adres internetowy: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=244289&v=2&c=&t= 
1&anno= 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id= 
40997 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.38354 (14/XA) 

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo 

Region: SCOTLAND 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: The Scottish Farm Business 
Advice and Skills Service 2014 

Podstawa prawna: Board of Agriculture Act 1889 (Section 2) 

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

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1.4.2014 - 31.12.2015 

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

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla zwierząt, Uprawy 
rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność 
mieszana), Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo 
i następująca po zbiorach 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

The Scottish Government 
Directorate for Agriculture, Food and Rural Communities 
Agriculture and Rural Development Division 
Saughton House (D Spur) 
Broomhouse Drive 
Edinburgh 
EH11 3XD 

Adres internetowy: 

http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/exemption/2012/ 
sa35506_en.pdf 

http://www.scotland.gov.uk/topics/farmingrural/rural/business/ 
advice 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.38368 (14/XA) 

Państwo członkowskie: Niemcy 

Region: DEUTSCHLAND 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Bund: Gesundheit und Robus
theit landwirtschaftlicher Nutztiere
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Podstawa prawna: 

GAK-Gesetz; 

Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes” 

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

Maksymalna intensywność pomocy: 60 % 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1.3.2014 - 31.12.2014 

Cel pomocy: Sektor produkcji zwierzęcej (art. 16 rozporzą
dzenia (WE) nr 1857/2006) 

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Die Beihilfegewährung erfolgt durch die zuständigen Länderbe
hörden 

Die Beihilfegewährung erfolgt durch die zuständigen Länderbe
hörden (Anschriften siehe Formblatt) 

Adres internetowy: 

http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/ 
Foerderung/GAK-Foerderungsgrundsaetze/2014neu/ 
Foerderbereich6.pdf?__blob=publicationFile 

Inne informacje: —

PL 7.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 69/59

http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/Foerderung/GAK-Foerderungsgrundsaetze/2014neu/Foerderbereich6.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/Foerderung/GAK-Foerderungsgrundsaetze/2014neu/Foerderbereich6.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/Foerderung/GAK-Foerderungsgrundsaetze/2014neu/Foerderbereich6.pdf?__blob=publicationFile

	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 69/05)

