
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 

(2011/C 189/08) 

Nr pomocy: SA.33191 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Słowenia 

Region: Gorenjska 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Podpore programom razvoja 
podeželja v Občini Jesenice 2011–2013 

Podstawa prawna: Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje 
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Jesenice 
(Uradni list RS, št. 45/11, z dne 10. junija 2011) 

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

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
0,09 EUR (w mln) 

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,03 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 18 czerwca 2011 r.–31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: Inwestycje w gospodarstwach rolnych (art. 4 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006), Scalanie gruntów (art. 
13 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006), Składki ubezpiecze
niowe (art. 12 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: Uprawy rolne, chów i hodowla zwie
rząt, łowiectwo, włączając działalność usługową 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Občina Jesenice 
Cesta železarjev 6 
SI-4270 Jesenice 
SLOVENIJA 

Adres internetowy: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201145&objava= 
2127 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.33194 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Cypr 

Region: — 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Σχέδιο Ελέγχου Τρομώδους 
Νόσου Αιγοπροβάτων 

Podstawa prawna: 

Άρθρο 03525 του Προϋπολογισμού για το 2011 

Άρθρο 03619 του Προϋπολογισμού για το 2011 

Ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Κανονισμών στον Τομέα της 
Κτηνιατρικής Νόμος του 2004 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
1,67 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 22 czerwca 2011 r.–31 grudnia 2011 r. 

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

PL C 189/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.6.2011

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201145&objava=2127
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201145&objava=2127


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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος 
1471 Λευκωσία/Nicosia 
ΚYΠΡΟΣ/CYPRUS 

Adres internetowy: 

http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/ 
74A7A97B0ECC4F01422578B2001F77CE/$file/ 
scrapie%202011b.pdf 

Inne informacje: —
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