
Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa
przyznanej na mocy rozporządzenia (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stoso-
wania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsię-
biorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami

rolnymi

(2006/C 210/05)

Numer XA: XA 43/06

Państwo członkowskie: Królestwo Niderlandów

Region: Provincie Limburg

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Gospodarstwo mleczarskie
H.J.W.M. Bruls

Podstawa prawna: Algemene subsidieverordening 2004

Nadere subsidieregels ontwikkeling landelijk gebied

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub
całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej
podmiotowi: Jednorazowo dotację prowincji w wysokości
245 000 EUR. Wysokość zaliczki może wynosić maksymalnie
80 %. Rozliczenie końcowe nastąpi najpóźniej w 2008 r.

Maksymalna intensywność pomocy: Całkowite koszty
remontu wynoszą 382 000 EUR W tym odsetek pomocy
wynosi 64,1 %. Powyższa kwota w wysokości 245 000 EUR
jest niższa niż przyznana pomoc obejmująca 100 % kosztów
rzeczywistych, poniesionych w związku z inwestycjami lub
wydatkami kapitałowymi, mającymi na celu zachowanie
nieprodukcyjnych obiektów dziedzictwa kulturowego, umiejs-
cowionych na terenie gospodarstw rolnych, takich jak obiekty
archeologiczne lub zabytkowe. Jest to pomoc zgodna z art. 5
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2004.

Omawiana kwota jest również niższa niż przyznana pomoc
obejmująca 40 % wydatków kwalifikowanych, jeśli ma miejsce
wzrost zdolności produkcyjnych i gdy wynikają one z podjęcia
odpowiednich prac wymagających zastosowania materiałów
współczesnych. Ponadto pomoc dodatkową można przyznać o
stawce w wysokości do 100 % w celu pokrycia dodatkowych
kosztów poniesionych w wyniku zastosowania materiałów
tradycyjnych niezbędnych do zachowania zabytkowej charakte-
rystyki budynku. Jest to pomoc zgodna z art. 5 ust. 3 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1/2004

Data realizacji: Decyzja o przyznaniu pomocy zapadnie w
ciągu czterech tygodniu po potwierdzeniu przez UE odbioru
niniejszego zgłoszenia

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Od czerwca 2006 r. do 1 grudnia 2008 r.
włącznie

Cel pomocy: Na podstawie przepisów art. 5 ust. 3 rozporzą-
dzenia 1/2004 pomoc stanowi wkład w braki w finansowaniu
remontu zabytkowego gospodarstwa Bovenste Hoeve Prin-

thagen (zabytku klasy krajowej) jako działania zmierzającego
do odtworzenia hodowli bydła mlecznego w tej miejscowości.
Ponieważ przy remoncie i restauracji budynków zabytkowego
gospodarstwa materiały będą ponownie wykorzystywane oraz
stosowane będą materiały tradycyjne, może zostać przyznana
pomoc dodatkowa o stawce w wysokości do 100 % w celu
pokrycia dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku zasto-
sowania materiałów tradycyjnych niezbędnych do zachowania
zabytkowej charakterystyki budynku.

Kolejnym powodem udzielenia pomocy na rzecz kosztów
remontu jest to, że oprócz odtworzenia i ponownego wyko-
rzystania zabytkowego gospodarstwa, zrealizowanych zostanie
szereg innych celów, takich jak cele ekologiczne i dotyczące
ekologicznej struktury gospodarstw (EHS) oraz odtworzenie
pierwotnego obsadzenia gruntu wzdłuż drogi dojazdowej

Sektor(-y) gospodarki:

Pomoc przeznaczona jest dla przedsiębiorców w sektorze
produkcji i hodowców bydła mlecznego

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Provincie Limburg
Limburglaan 10
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
Nederland

Strona internetowa: www.limburg.nl

Numer XA: XA 45/06

Państwo członkowskie: Królestwo Niderlandów

Region: Provincie Fryslân

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: (Rodzina) Oevering

Podstawa prawna:

Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2

Algemene Subsidieverordening Provincie Fryslân 1998

Provinciewet artikel 145

Verordening met betrekking tot het verlenen van subsidies ten
behoeve van het plattelandsbeleid voor de jaren 2005-2008
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Roczne wydatki planowane w ramach programu lub
całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej
podmiotowi: Maksymalna kwota wyniesie 55 000 EUR.
Oczekuje się, że w 2006 r. zostanie wypłacone 80 %, tj.
44 000 EUR, podczas gdy rozliczenie nastąpi w 2007 r., a
najpóźniej w 2008 r.

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensyw-
ność pomocy wyniesie 40 % kosztów kwalifikowanych. Maksy-
malna kwota pomocy wynosi 55 000 EUR

Data realizacji: Decyzja o przyznaniu pomocy zapadnie w
ciągu czterech tygodniu po potwierdzeniu przez UE odbioru
niniejszego zgłoszenia

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Najpóźniejsza data rozliczenia przypada 30
miesięcy po wydaniu decyzji, tzn. najpóźniej pod koniec roku
2008. Oczekuje się, że projekt powinien zostać zakończony
już w 2007 r.

Cel pomocy: Celem projektu jest zachowanie zabytkowych
gospodarstw w otoczeniu krajobrazowym, po dostosowaniu
ich do używalności, umożliwiającej wykorzystanie na potrzeby
prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa.

Zastosowanie znajduje tutaj art. 5 ust. 3 rozporządzenia
nr 1/2004

Sektor(-y) gospodarki: Hodowla bydła mlecznego

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Provincie Fryslân
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
Nederland

Strona internetowa: www.fryslan.nl

Numer XA: XA 46/06

Państwo członkowskie: Łotwa

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Program pomocy „Pomoc inwes-
tycyjna przeznaczona dla obszarów upraw szklarniowych”

Podstawa prawna: Ministru kabineta 2006. gada 3. janvāra
noteikumi Nr. 21 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimnie-
cībai 2006. gadā un tā piešķiršanas kārtību” 3. pielikuma VI.
nodaļa

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub
łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: Całkowita kwota programu pomocy w 2006 r. wynosi
292 657 LVL

Maksymalna intensywność pomocy: Pomoc przeznaczona
na inwestycje w sektorze rolnym jest przyznawana na mocy
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia
2003 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w
odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przed-
siębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją,
przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi. Kwoty pomocy
na inwestycje dokonywane przez wnioskodawców są nastę-
pujące:

1. koszty kwalifikowane = obszar upraw szklarniowych okreś-
lony we wniosku x współczynnik (1,25 w przypadku upraw
szklarniowych na podłożu wymienianym lub 0,625 w przy-
padku upraw szklarniowych bezpośrednio w podłożu);

2. intensywność pomocy wynosi 40 % kosztów kwalifikowa-
nych;

3. koszty kwalifikowane to koszty poniesione po wejściu w
życie rozporządzeń Rady Ministrów

Data realizacji: 15 czerwca 2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: 30 grudnia 2006 r.

Cel pomocy: Celem pomocy jest wspieranie inwestycji w
sektorze rolnym służących podniesieniu wartości dodanej
produkcji oraz poprawie jakości produktów rolnych

Sektory gospodarki: Pomoc jest przeznaczona dla małych i
średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność rolniczą

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Zemkopības ministrija
Rīga 31.5.2006.
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
LV-1981 Rīga

Strona internetowa: www.zm.gov.lv

Inne informacje: Pomoc przeznaczona na inwestycje w
sektorze rolnym jest przyznawana na mocy rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy
państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących
działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem
produktami rolnymi

Pomoc nr: XA 49/06

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Wspólnota autonomiczna Walencji

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Przeniesienie budynków gospo-
darskich w interesie publicznym
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Podstawa prawna:

— Orden de 12 de diciembre de 2005 de la Consellería de
Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecen
ayudas al Traslado de granjas por motivos de interés
público.

— Resolución de 18 de abril de 2006, de la Consellería de
Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se convocan
para el ejercicio 2006 determinadas subvenciones gestio-
nadas por la Dirección General de Investigación, Desarrollo
e Innovación Agropecuaria y se establecen modificaciones
puntuales para el presente ejercicio

Planowane w ramach programu roczne wydat-
ki: 980 000 EUR w 2006 r.

Maksymalna intensywność pomocy: Wkład pomocy
publicznej wynosi:

— Jeśli przeniesienie polega tylko na rozbiórce, przeniesieniu i
ponownym montażu istniejących urządzeń w nowym
miejscu: 90 % rzeczywistych kosztów przeniesienia.

— Jeśli przeniesienie skutkuje skorzystaniem przez rolnika z
bardziej nowoczesnych urządzeń lub wzrostem zdolności
produkcyjnych:

— 90 % rzeczywistych kosztów przeniesienia urządzeń w
odniesieniu do poprzedniego stanu rzeczy.

— 40 % projektów stanowiących nowe inwestycje lub
50 % jeśli nowe miejsce znajduje się na obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania

Za projekty stanowiące nową inwestycję uważa się te, które
oznaczają wzrost wartości danych urządzeń po ich przenie-
sieniu lub wzrost ich zdolności produkcyjnych.

Przedstawione odsetki ulegają zwiększeniu o 5 punktów
procentowych, jeśli inwestycje realizowane są przez młodych
rolników

Data realizacji: Ostateczna datą przyznania pomocy i poinfor-
mowania o tym jest dzień 23 czerwca 2006 r.

Czas trwania programu pomocy: grudzień 2006 r.

Cel pomocy: Zgodne z art. 6 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1/2004, przeniesienie w interesie publicznym budynków,
które stanowią miejsce pobytu i schronienia dla zwierząt, a
także znajdującego się w nich sprzętu, który może zostać
wykorzystany, w inne miejsce na terenie wspólnoty autono-
micznej Walencji, co spełnia warunki ustalone w art. 53 ustawy
hiszpańskiej Ley de Ganadería, oraz przeniesienie gospodarstw
hodowlanych z obszarów o normalnych warunkach gospoda-
rowania na obszary o niekorzystnych warunkach gospodaro-
wania

Koszty kwalifikowane: Do kosztów kwalifikowanych należą
wydatki na rozbiórkę, przeniesienie i ponowny montaż istnieją-
cych urządzeń zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) 1/2004

Sektor gospodarki: Gospodarstwa hodowlane na terenie
wspólnoty autonomicznej Walencji

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación
Amadeo de Saboya, 2
E-46010 Valencia

Adres internetowy:

Orden de 12 de diciembre de 2005, de la Consellería de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación: http://www.gva.es/cidaj/pdf/
5160.pdf

http://www.pre.gva.es/DIARIOCGI/BASIS/DIARIO/WEB/INSER-
CION_DOGV_C/DDW?W%3DCODIGO_INSERCION%3D%272
005/13913%27

Resolución de 18 de abril de 2006, de la Consellería de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación:

http://www.gva.es/cidaj/pdf/5261.pdf

http://www.pre.gva.es/DIARIOCGI/BASIS/DIARIO/WEB/INSER-
CION_DOGV_C/DDW?W%3DCODIGO_INSERCION%3D%272
006/5546 %27

Pomoc nr: XA 50/06

Państwo członkowskie: Hiszpania

Nazwa systemu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Program pomocy na rzecz doto-
wania projektów, których celem jest wsparcie dla kobiet ze
środowisk wiejskich

Podstawa prawna: Orden, pendiente de publicación, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones destinadas a la promoción de las mujeres del
medio rural

Planowane w ramach systemu roczne wydatki lub
łączna kwota pomocy indywidualnej przyznana podmio-
towi: Przewidywana całkowita kwota wsparcia publicznego
dla wszystkich beneficjentów w wysokości do 300 000 EUR
na rok 2006

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalny udział
przyznanej pomocy w wysokości do 80 % wydatków związa-
nych z poszczególnymi projektami, w tym łączna kwota dla
stowarzyszenia beneficjentów nie wyższa niż 30 % całkowitej
kwoty wsparcia publicznego, a kwota wsparcia na jednego
beneficjenta jest zgodna z ograniczeniami przewidzianymi w
art. 14 ust. 3 rozporządzenia nr 1/2004
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Data realizacji: Od daty opublikowania informacji o
programie pomocy w hiszpańskim dzienniku urzędowym
Boletín Oficial del Estado

Czas trwania systemu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2006 r., z możliwością
przedłużenia na kolejne lata poprzez odpowiednie ogłoszenia

Cel pomocy:

— Niniejsza pomoc przyznawana jest na mocy art. 14
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia
2003 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 traktatu WE w
odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsię-
biorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, prze-
twórstwem i obrotem produktami rolnymi (opublikowanego w
Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich z dnia 3 stycznia
2004 r.)

— W ramach wspomnianego artykułu pomoc przyznawana
jest na wydatki kwalifikowane przewidziane w ust. 2 lit. a)
pkt i), ust. 2 lit. a) pkt ii), ust. 2 lit. c) oraz ust. 2 lit. d)

— Podstawowy cel pomocy: Rozwój krajowych projektów
mających na celu wsparcie dla kobiet ze środowisk wiej-
skich, które są realizowane przez stowarzyszenia, fundacje,
federacje i inne ugrupowania kobiet z tych środowisk

— Pośredni cel pomocy: Wsparcie i udzielanie porad mające
na celu tworzenie przedsiębiorstw; poszukiwanie nowych
sposobów wprowadzania do obrotu i dystrybucji
produktów wytwarzanych przez kobiety; przeprowadzanie
badań społecznych ze szczególnym uwzględnieniem płci;
uczestniczenie w kongresach i podobnych wydarzeniach
dotyczących kobiet ze środowisk wiejskich

— Koszty kwalifikowane: Osoby zatrudnione, sprzęt, materiały
biurowe, urządzenia, podróże, diety i inne tym podobne
wydatki

Sector(-y) gospodarki: Sektor rolnictwa, a także działalność
związana z różnicowaniem działalności prowadzonych w
środowisku wiejskim

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dirección General de Desarrollo Rural
Alfonso XII, 62
E-28014 Madrid

Adres strony internetowej: http://www.mapa.es/

Inne informacje: Działania kwalifikowane do dotowania mają
na celu wsparcie dla kobiet mieszkających na wsi oraz pomoc
w realizacji podjętych przez nie projektów w środowisku wiej-
skim, poprzez udzielanie porad, uczestniczenie w spotkaniach
informacyjnych oraz przeprowadzanie badań dotyczących
sytuacji społecznej na rynku pracy. Ponadto dąży się do zróżni-
cowania działalności, jakie mogą być prowadzone przez benefi-
cjentki

Numer XA: XA 51/06

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: Cheshire

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Sandstone Ridge ECOnet Partner-
ship Conservation Programme (Program dotyczący zachowania
partnerstwa Sandstone Ridge ECOnet)

Podstawa prawna: s. 39 1981 Wildlife and Countryside Act

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

Zachowanie tradycyjnego krajobrazu:

2006/2007 — 255 700 GBP

2007/2008 — 272 050 GBP

2008/2009 — 120 000 GBP

Wsparcie techniczne:

2006/2007 — 3 000 GBP

2007/2008 — 3 000 GBP

2008/2009 — 3 000 GBP

Wszelkie niewykorzystane środki budżetowe zostaną przenie-
sione na rok następny

Maksymalna intensywność pomocy: do 100 % na inwes-
tycje przeznaczone na zachowanie nieprodukcyjnych obiektów
dziedzictwa kulturowego, 60 % na aktywa produkcyjne, w
przypadku gdy nie wzrasta zdolność produkcyjna, oraz 40 %
na środki trwałe dotyczące aktywów produkcyjnych, w przy-
padku gdy zdolność produkcyjna wzrasta. W przypadku gdy
niezbędne są materiały tradycyjne istnieje możliwość przy-
znania pomocy w wysokości do 100 % w celu pokrycia
kosztów dodatkowych. 100 % na wsparcie techniczne

Data realizacji: 1 lipca 2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Termin składania wniosków upływa dnia 31
stycznia każdego roku. Wszystkie prace muszą zostać zakoń-
czone oraz pokwitowania złożone do dnia 15 marca każdego
roku. Po dniu 31 marca 2009 r. nie będą realizowane żadne
wypłaty

Cel pomocy: Zachowanie dziedzictwa kulturowego: zacho-
wanie tradycyjnych krajobrazów oraz obiektów na obszarze
Sandstone Ridge (Cheshire). Koszty kwalifikowane obejmują
koszty rzeczywiste poniesione na inwestycje lub środki trwałe
przeznaczone na zachowanie obiektów dziedzictwa kulturo-
wego znajdujących się na terenie gospodarstw rolnych zgodnie
z art. 5 rozporządzenia 1/2004 oaz koszty organizacji
programów szkoleniowych oraz usług doradczych zgodnie z
art. 14 rozporządzenia 1/2004
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Sektor(-y) gospodarki: Program pomocy obejmuje wyłącznie
przedsiębiorstwa produkcji rolnej. Wszystkie podsektory kwali-
fikują się

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Cheshire County Council
Environmental Planning, Backford Hall, Backford, Chester,
Cheshire, CH1 6PZ, UK

Strona internetowa:

http://www.cheshire.gov.uk/SREP/Srep_sate_aid_guidence_
download_page.htm

Można również zapoznać się z informacjami dotyczącymi
wyłączonej pomocy państwa w sektorze rolnictwa znajdują-
cymi się na stronie głównej Zjednoczonego Królestwa:
www.defra.gov.uk/farm/state-aid/setup/exist-exempt.htm.
Należy otworzyć link „Sandstone Ridge ECOnet Partnership
Conservation Programme”

Inne informacje: Celem programu jest zachowanie dzie-
dzictwa krajobrazowego. Istnieje możliwość przyznania
pomocy w ramach programu na rzecz terenów należących do
przedsiębiorstw spoza sektora rolnictwa. W tym przypadku
pomoc będzie zgodna z rozporządzeniem 69/2001 w sprawie
pomocy de minimis lub z każdym zastępującym je rozporzą-
dzeniem.

Beneficjenci wsparcia technicznego nie będą mieli możliwości
wyboru swojego usługodawcy. W przypadku gdy rada okręgu
Cheshire nie dostarcza usługi, zostanie ona dostarczona przez
dostawców usług wybranych i wynagradzanych zgodnie z zasa-
dami rynku

Pomoc nr: XA 55/06

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Nawarra

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Pomoc na wspieranie inicjatyw
promocji handlowej jakościowych produktów rolnych.

Podstawa prawna: Orden foral del Consejero de agricultura,
ganadería y alimentación, por la que se aprueba la convocatoria
de ayudas al fomento de iniciativas de promoción para la
mejora de la comercialización de productos agrarios de calidad
para el año 2006

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmioto-
wi: 275 000 EUR na rok budżetowy 2006

Maksymalna intensywność pomocy: 50 % kwalifikowanych
wydatków na wszystkie działania kwalifikujące się do dotacji
przewidziane w planie działania (Plan de Actuaciones) w wyso-
kości do 60 000 EUR na beneficjenta

Data realizacji: sierpień 2006 r.

Czas trwania systemu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: pomoc może być przyznawana do grudnia
2006 r.

Cel pomocy: Celem niniejszego systemu pomocy jest wspie-
ranie w sektorze MŚP działań i inicjatyw związanych z
promocją handlową jakościowych produktów rolnych. Do
działań tego rodzaju zalicza się: rozpowszechnianie wiedzy
naukowej wśród społeczeństwa, organizację targów i wystaw,
uczestniczenie w nich oraz inne podobne projekty związane z
public relations, a także przeprowadzanie ankiet i badania
rynku.

Artykuł 13 — Pomoc w celu zachęty do produkcji i wprowa-
dzania do obrotu jakościowych produktów rolnych. Artykuł 14
— Zapewnienia wsparcia technicznego w sektorze rolnym.

Celem niniejszego systemu pomocy nie jest ani reklama, czyli
działalność realizowana za pośrednictwem środków masowego
przekazu, mająca na celu zachęcenie konsumenta do zakupu
określonych jakościowych produktów rolnych, ani materiały
rozpowszechniane bezpośrednio wśród konsumentów w tym
samym celu, w tym akcje promocyjne skierowane do konsu-
mentów w miejscu sprzedaży

Koszty kwalifikowane

— Koszty korzystania z usług firm doradczych: honoraria za
realizowanie działań promocyjnych nie mających charak-
teru ciągłego lub powtarzającego się, ani nie związanych z
prowadzeniem normalnej działalności przez beneficjenta.

— Organizacja konkursów, wystaw i targów, a także uczestni-
czenie w nich: opłaty za uczestniczenie w nich, koszty
podróży, koszty publikacji i wynajęcia pomieszczeń, w
których realizowana jest wystawa.

— Koszty przeprowadzania badań rynku

Sector(-y) gospodarki: sektor handlu. Pomoc dotyczy wszyst-
kich podsektorów związanych z jakościowymi produktami
rolnymi zgodnie z ich definicją określoną w rozporządzeniu
(WE) 1/2004 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Nazwa i adres programu przyznającego pomoc:

Gobierno de Navarra, Departamento de Agricultura, Ganadería
y Alimentación
Tudela, 20
E-31003 Pamplona

Adres internetowy: www.navarra.es

Pomoc nr: XA 56/06

Państwo członkowskie: Republika Słowacka

Region: Słowacja Zachodnia
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Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Združenie Stupavských vlast-
níkov pôdy, a.s.

F. Kostku 55, SK-900 31 Stupava

Podstawa prawna: Ustanovenie § 240 ods. 3 a § 241 ods. 3
v spojení s ustanovením § 277 a zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z.

Ustanovenie § 5 ods. 2 písm. b) zákona 231/1999 Z. z.
o štátnej pomoci

Metodické usmernenie Sociálnej poisťovne č. 30/2005

Nariadenie Komisie (ES) č. 1/2004, čl. 4, ods. 3, písm. c) a d)

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: 719 725 SKK, odpowiadające 19 105,03282 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 39,6 %

Data realizacji: 2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Lipiec 2006 r.

Cel pomocy: Pomoc dla MśP w sektorze rolnym

Sektory gospodarki: Sektor rolny

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Sociálna poisťovňa
pobočka Bratislava-okolie
Lazaretská 25
SK-814 99 Bratislava

Strona internetowa: www.socpoist.sk

1.9.2006C 210/38 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


