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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 349/06)
Nr pomocy: SA.33768 (11/XA)

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Państwo członkowskie: Węgry

Ministry of Rural Development
Budapest
Kossuth Lajos tér 11.
1055
MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Region: Hungary
Adres internetowy:
Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu
otrzymującego pomoc indywidualną: MFB Fagykár 2011.
Forgóeszköz Hitelprogram

Podstawa prawna:
— A 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szol
gáló intézkedésekről szóló 1252/2011. (VII.21.) Korm.
határozat 2. és 3. pontjai.

http://www.kormany.hu/hu/dok?page=2&source=5&type=
302#!DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/8/e3/60000/
fagykar%20jogszab%20tervezet.zip#!DocumentBrowse
Inne informacje: —

— A 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági
termelők hitelhez jutási lehetőségéről szóló …/2011.
(… …) VM rendelettervezet.

Nr pomocy: SA.33818 (11/XA)

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy:
1 000 HUF (w mln)

Region: Vlaams Gewest

Maksymalna intensywność pomocy: 90 %

Data realizacji: —

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: 22 listopada 2011 г.–31 sierpnia 2012 r.

Cel pomocy: Niekorzystne zjawiska klimatyczne (art. 11
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Uprawy rolne, chów i hodowla
zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

Państwo członkowskie: Belgia

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu
otrzymującego pomoc indywidualną: Investeringen in
landbouwbedrijven
Podstawa prawna:
Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betref
fende steun aan de investeringen en aan de installatie in de
landbouw, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering
van 19 maart 2004, 14 juli 2004, 3 december 2004, 16 juni
2006, 27 juni 2008 en 23 december 2010.
Maatregel 121 van het plattelandsontwikkelingsprogramma.
Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy:
50 EUR (w mln)
Maksymalna intensywność pomocy: 38 %
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Data realizacji: —
Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: 19 listopada 2011 г.–31 grudnia 2013 г.
Cel pomocy: Inwestycje w gospodarstwach rolnych (art. 4
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

30.11.2011

van 19 maart 2004, 14 juli 2004, 3 december 2004, 16 juni
2006, 27 juni 2008 en 23 december 2010.
Maatregel 112 van het plattelandsontwikkelingsprogramma.

Sektor(-y) gospodarki: Uprawy rolne, chów i hodowla
zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Maksymalna intensywność pomocy: 50 %

Vlaamse Overheid
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)
Ellips 4e verdieping
Koning Albert II-laan 35, bus 41
1030 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Data realizacji: —
Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: 19 listopada 2011 г.–31 grudnia 2013 г.

Adres internetowy:
http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1838

Cel pomocy: Podejmowanie działalności przez młodych
rolników (art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Inne informacje: —
Sektor(-y) gospodarki: Uprawy rolne, chów i hodowla
zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
Nr pomocy: SA.33819 (11/XA)
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Państwo członkowskie: Belgia
Region: Vlaams Gewest
Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu
otrzymującego pomoc indywidualną: Vestiging van jonge
landbouwers
Podstawa prawna:
Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betref
fende steun aan de investeringen en aan de installatie in de
landbouw, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering

Vlaamse Overheid
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)
Ellips 4e verdieping
Koning Albert II-laan 35, bus 41
1030 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Adres internetowy:
http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1839
Inne informacje: —

