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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 337/05)
Nr pomocy: SA.33745 (11/XA)

Nr pomocy: SA.33831 (11/XA)

Państwo członkowskie: Włochy

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: Grosseto
Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu
otrzymującego pomoc indywidualną: Investimenti per la
riduzione di emungimenti da falda nella piana del Fiume
Albegna.
Podstawa prawna: Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30
«Direttiva acque sotterranee».
Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy:
0,80 EUR (w mln)
Maksymalna intensywność pomocy: 50 %

Region: Northern Ireland
Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu
otrzymującego pomoc indywidualną: Aujeszky's Disease
Scheme (Northern Ireland) 2011
Podstawa prawna: The Aujeszky's Disease Order (Northern
Ireland) 2011 and the Aujeszky's Disease Scheme Order
(Northern Ireland) 2011
Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu:
0 GBP (w mln)

Data realizacji: —
Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: 2 stycznia 2012 r.–31 grudnia 2012 r.
Cel pomocy: Inwestycje w gospodarstwach rolnych (art. 4
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)
Sektor(-y) gospodarki: Uprawy rolne inne niż wieloletnie,
Uprawa roślin wieloletnich, Rozmnażanie roślin, Chów
i hodowla zwierząt, Uprawy rolne połączone z chowem
i hodowlą zwierząt (działalność mieszana), Działalność usłu
gowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,
Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działal
ność usługową
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Comune di Orbetello
Piazza del Plebiscito 1
58015 Orbetello GR
ITALIA
Adres internetowy:
http://www.comune.orbetello.gr.it/articoli/dettaglio.asp?id=272
Inne informacje: —

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy:
0,19 GBP (w mln)
Maksymalna intensywność pomocy: 100 %
Data realizacji: —
Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: 8 listopada 2011 r.–1 listopada 2018 r.
Cel pomocy: Choroby zwierząt (art. 10 rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006)
Sektor(-y) gospodarki: Działalność usługowa wspomagająca
chów i hodowlę zwierząt
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Department of Agriculture and Rural Development
Animal Disease Control and Trade Policy Branch
Room 714
Dundonald House
Upper Newtownards Road
Belfast
BT4 3SB
UNITED KINGDOM
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Adres internetowy:
http://www.dardni.gov.uk/index/publications/pubs-dard-animalhealth/aid_scheme-aujeszky_s-disease-scheme-order-_ni_-2011.
htm
http://www.dardni.gov.uk/index/animal-health/animal-diseases/
animal_diseases-newpage-10.htm

18.11.2011

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy:
3,41 EUR (w mln)
Maksymalna intensywność pomocy: 100 %
Data realizacji: —

Inne informacje: —
Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: 1 stycznia 2012 r.–31 grudnia 2015 r.
Nr pomocy: SA.33864 (11/XA)
Państwo członkowskie: Hiszpania

Cel pomocy: Sektor produkcji
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Region: España

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla zwierząt

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu
otrzymującego pomoc indywidualną: Subvenciones desti
nadas a las asociaciones y organizaciones de criadores de
razas ganaderas puras, para el fomento de las razas autóctonas

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Podstawa prawna: Proyecto de Real Decreto por el que se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas
al fomento de las razas autóctonas españolas. Continúa con las
ayudas amparas por del R.D. 1366/2007, al cual deroga, pero
ampliando a aquellas razas que dejan de estar en peligro de
extinción, pero que son razas autóctonas españolas de fomento
de ámbito autonómico

zwierzęcej

(art.

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
C/ Alfonso XII, 62
28014 Madrid
ESPAÑA
Adres internetowy:
http://www.marm.es/es/ministerio/rd_razas_autoctonas.aspx
Inne informacje: —
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