
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 WE 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 301/03)

Numer pomocy: SA.38451 (2014/XA)

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: COMUNIDAD VALENCIANA

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta): Ayudas compensatorias por los costes de prevención y erradicación de salmonelosis 
en avicultura

Podstawa prawna: Borrador de Orden de la Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua por la 
que se establecen ayudas compensatorias por los costes de prevención y erradicación de salmonelosis en avicultura

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy/Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu: Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 0,395 (w mln)

Intensywność pomocy: 80 %

Czas trwania: 04.04.2014 – 30.12.2014

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

Sektory gospodarki: Chów i hodowla drobiu

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Dir. Gral. Prod. Agraria y Ganaderia. Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alim. y Agua
Ciudad Administrativa 9 Octubre
C/Castan Tobeñas 77
46018-Valencia

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.agricultura.gva.es/documents/170659/179159/Borrador+de+Orden+de+Salmonella+2014.pdf/6d57bfce- 
77bf-4181-b124-150d24a265e9

Inne informacje: – 

Numer pomocy: SA.38695 (2014/XA)

Państwo członkowskie: Belgia

Region: VLAAMS GEWEST

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta): Facultatieve subsidie aan de Vlaamse Rundveeteelt Vereniging vzw

Podstawa prawna:

Decreet van 20 december 2013 houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse overheid voor het begrotingsjaar 2014.

http://fin.vlaanderen.be/nlapps/data/docattachments/2014_BO_Uitgavenbegroting.pdf

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw 
nuttige huisdieren

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2010031922&table_name=wet
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Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy/Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu: Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 0,991 (w mln)

Intensywność pomocy: 100 %

Czas trwania: 29.05.2014 – 31.12.2014

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

Sektory gospodarki: Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Departement Landbouw en Visserij
Duurzame Landbouwontwikkeling
Ellips, 6e verdieping
Koning Albert II laan, 35, bus 40
1030 BRUSSEL

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134

Inne informacje: – 
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