
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 

(2012/C 3/04) 

Nr pomocy: SA.34059 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Francja 

Region: France 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu 
otrzymującego pomoc indywidualną: Régime d'aides à l'assis
tance technique dans le secteur de l'élevage 

Podstawa prawna: 

— Article L. 621-1 et suivants du code rural et de la pêche 
maritime 

— Projet d'arrêté du Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, 
de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire 

— Articles L. 1511-1 et suivants du code général des collecti
vités territoriales 

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

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 22 grudnia 2011 r.–30 czerwca 2014 r. 

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) 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

FranceAgriMer 
12 rue Henri Rol Tanguy 
TSA 20002 
93555 Montreuil sous Bois 
FRANCE 

Adres internetowy: 

http://www.office-elevage.fr/aides-nat/pages/aides-nat-0.htm 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.34092 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo 

Region: Scotland 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu 
otrzymującego pomoc indywidualną: Bovine Tuberculosis 
Compensation in Scotland 

Podstawa prawna: Animal Health Act 1981 sections 32(2), (3) 
and 34(7) 

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

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
0 GBP (w mln) 

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,30 GBP (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1 stycznia 2012 r.–1 listopada 2019 r. 

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

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Rural & Environment Directorate 
Animal Health and Welfare Division 
P Spur 
Saughton House 
Broomhouse Drive 
Edinburgh 
EH11 3XD 
UNITED KINGDOM 

Adres internetowy: 

http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/Agriculture/ 
animal-welfare/Diseases/disease/tuberculosis/compensation 

Inne informacje: —
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Nr pomocy: SA.34119 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Niemcy 

Region: Brandenburg 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu 
otrzymującego pomoc indywidualną: BB-Gewährung von 
Beihilfen für Maßnahmen zur Tierseuchenverhütung und 
-bekämpfung sowie zur Verbesserung der Tiergesundheit 

Podstawa prawna: 

— § 71 Tierseuchengesetz der Bundesrepublik Deutschland 

— §§ 8 und 19 des Gesetzes zur Ausführung des Tierseuchen
gesetzes des Landes Brandenburg (AGTierSGBbg) 

— Erlass des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz zur Gewährung von Beihilfen für 
Maßnahmen zur Tierseuchenverhütung und -bekämpfung 
sowie zur Verbesserung der Tiergesundheit 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
8,40 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1 stycznia 2012 r.–31 grudnia 2013 r. 

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

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz 
Tierseuchenkasse Brandenburg 
Groß Gaglow 
Am Seegraben 18 
03051 Cottbus 
DEUTSCHLAND 

Adres internetowy: 

http://www.mluv.brandenburg.de/v/lbsvet/TEILA/A1_2_2_1.PDF 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.34121 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Niemcy 

Region: Mecklenburg-vorpommern 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu 
otrzymującego pomoc indywidualną: Mecklenburg-Vorpom
mern: Beihilfen nach Satzung der Tierseuchenkasse von 
Mecklenburg-Vorpommern 

Podstawa prawna: Satzung der Tierseuchenkasse von Mecklen
burg-Vorpommern über die Gewährung von Beihilfen für das 
Jahr 2012 (noch nicht veröffentlichter Entwurf) 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
2,63 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 1 stycznia 2012 r.–31 grudnia 2012 r. 

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

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla zwierząt 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
Behördenzentrum Block C 
Neustrelitzer Straße 120 
17033 Neubrandenburg 
DEUTSCHLAND 

Adres internetowy: 

http://www.tskmv.de 

Inne informacje: —
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