
Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.

(2005/C 270/07)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Pomoc nr XS 71/04

Państwo Członkowskie Łotwa

Region Łotwa

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Promowanie przekształceń i rozwoju terenów wiejskich

Podstawa prawna Vienotā programmdokumenta Programmas papildinājuma 4.1. apakšprioritātes
„Lauksaimniecības un lauku attīstības veicināšana” 4.1.4. pasākums: Lauku teri-
toriju pārveidošanās un attīstības veicināšana

Planowane roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przy-
znanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna pomocy

2004 r 20 681 355 EUR

2005 r. 29 031 429 EUR

2006 r. 30 573 281 EUR

Gwarantowane pożyczki Nie dotyczy

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia Tak X Nie

Kwota pomocy publicznej nie może przekroczyć 50 % całkowitych, kwalifiko-
wanych wydatków inwestycyjnych.

Jeżeli w okresie 2004 to 2006 r. całkowite, kwalifikowane wydatki wymagane
na inwestycje w przedsiębiorstwach objętych projektem nie przekroczą
540 000 EUR na jednego odbiorcę, finansowanie publiczne wyniesie 50 % tj.
kwoty całkowitej. Podział środków jest następujący: Unia Europejska — 35 %;
Republika Łotewska — 15 %; środki prywatne — 50 %.

Wydatki kwalifikowane odpowiadają wartości inwestycji początkowej, okreś-
lonej w rozporządzeniu nr 70/2001 ze zmianami: inwestycje w grunty,
budynki, maszyny i urządzenia

Data wejścia w życie 30.4.2004 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

31.12.2006 r.; środki finansowe można wykorzystywać do 31.12.2008 r.
zgodnie z procedurami dotyczącymi funduszy strukturalnych

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak X Nie
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Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP Nie

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

— Sektor wydobycia węgla

— Wszystkie sektory związane z produkcją

lub

Hutnictwo stali

Budownictwo okrętowe

Włókna syntetyczne

Przemysł motoryzacyjny

Inny sektor związany z produkcją X

— Wszystkie usługi

lub

Usługi transportowe

Usługi finansowe

Inne usługi X

Sektory kwalifikujące się do pomocy są określone zgodnie z art.. 33 rozporzą-
dzenia Rady (WE) 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r.:

— wspieranie działalności turystycznej i rękodzielniczej;
— zróżnicowanie typów działalności rolniczej i związanej z rolnictwem w celu

stworzenia dodatkowych zajęć i źródeł dochodu;
— podstawowe usługi dla rolnictwa i ludności wiejskiej.

Nazwa i adres instytucji przyznającej
pomoc

Nazwa:

Lauku atbalsta dienests [Departament Pomocy dla Rolnictwa]

Adres:

Republikas laukums 2, LV-1981 Riga

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak X Nie
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