
Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2006/C 248/04)

Data przyjęcia decyzji: 27.6.2006

Państwo członkowskie: Włochy

Nr pomocy: N 6/06

Tytuł: AR Industrie Alimentare S.p.A — Istituto Sviluppo
Agroalimentare S.p.A

Cel: Pomoc na inwestycje związane z przetwarzaniem i wpro-
wadzaniem do obrotu produktów rolnych

Podstawa prawna:
— Norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo

del settore bieticolo-saccarifero: Legge 19 dicembre 1983,
n. 700.

— Interventi urgenti a sostegno dell'economia: Legge 7 agosto
1977, n. 266 articolo 23.

— Delibera quadro su criteri e modalità di intervento di
Sviluppo Italia (ex-RIBS S.p.A): Delibera CIPE n. 90 del 4
agosto 2000, come modificata dalla delibera CIPE del 2
agosto 2002.

— Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004): Legge 24
dicembre 2003, n. 350, articolo 4, commi 42, 43 e 44.

— Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze:
Decreto n. Seg/1334 del 17 settembre 2004.

— Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviuppo economico,
sociale e territoriale: Legge 14 maggio 2005, n. 80, articolo
10-ter.

— Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tribu-
taria e finanziaria: Legge 2 dicembre 2005, n. 248, articolo
10-ter

Budżet: Budżet ogólny: 10 654 000 EUR

Intensywność lub kwota pomocy: 15,29 %

Czas trwania: 2006–2010 (5 lat)

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego
usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można
znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 24.7.2006

Państwo członkowskie: Portugalia

Nr pomocy: N 59/06

Tytuł: Rekompensata szkód spowodowanych suszą — Linia
kredytowa o preferencyjnym oprocentowaniu w odniesieniu do
niektórych owoców i warzyw

Cel: Wspieranie producentów jabłek, owoców cytrusowych,
brzoskwiń, jeżyn, malin i kasztanów jadalnych w niektórych
gminach regionów Trás os Montes, Beira Interior, Beira Litoral
i Algarve poprzez rekompensowanie szkód poniesionych przez
tych producentów na skutek suszy, która nawiedziła niektóre
regiony Portugalii w okresie od listopada 2004 r. do 2005 r.

Podstawa prawna: Projecto de alteração do anexo da Portaria
n.o 559/2005, de 28 de Junho, com vista a permitir o acesso à
linha de crédito estabelecida pelo Decreto-lei n.o 96/2005, de 9
de Junho de 2005, a outras culturas e regiões igualmente afec-
tadas pelos efeitos da seca que persistiu ao longo de todo o ano
de 2005

Budżet: 1 369 445 EUR

Intensywność lub kwota pomocy: Wysokość pomocy na
hektar uprawy jabłek może osiągnąć 18,95 % wysokości szkód
na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
oraz 10,50 % na pozostałych obszarach. Wszystkie inne
uprawy usytuowane są na obszarach o niekorzystnych warun-
kach gospodarowania, zatem wysokość pomocy na hektar
może osiągnąć maksymalnie 6,93 % szkód w przypadku
brzoskwiń, 7,45 % w przypadku kasztanów jadalnych i
1,48 % w przypadku jeżyn i malin. W przypadku owoców
cytrusowych intensywność pomocy odpowiada intensywności
przewidzianej w pomocy nr N 375/05

Czas trwania: Pomoc doraźna. Czas trwania przedmiotowej
pomocy: do końca 2006 r.

Dalsze informacje: Rozszerzenie zakresu stosowania pomocy
nr N 375/05

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego
usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można
znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Data przyjęcia decyzji: 12.7.2006

Państwo członkowskie: Hiszpania

Nr pomocy: N 257/05

Tytuł: Pomoc na działania promocyjne mające na celu
szerzenie wiedzy na temat produktów spożywczych i zachę-
canie do ich konsumpcji

Cel: Propagowanie wiedzy na temat produktów spożywczych i
zachęcanie do ich konsumpcji

Podstawa prawna: Orden APA/…/2005, de 28 de abril, por
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para acciones de promoción destinadas a
fomentar el conocimiento y el consumo de productos alimenta-
rios

Budżet: 2 518 000 EUR

Intensywność lub kwota pomocy: Maksymalna stawka
pomocy wynosi 50 %

Czas trwania: 1 rok

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego
usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można
znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 24.7.2006

Państwo członkowskie: Republika Łotewska

Nr pomocy: N 274/06

Tytuł: Wsparcie dla stabilizacji funkcji zrównoważonego
leśnictwa w lasach prywatnych

Cel: Wsparcie dla działań związanych z utrzymaniem i
obsługą zrównoważonego leśnictwa

Podstawa prawna: 2004. gada 23. aprīļa Lauksaimniecības un
lauku attīstības likums un noteikumu projekts “Kārtība, kādā
2006. gadā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu meža
ilglaicīgo funkciju stabilizācijai privātos mežos”

Budżet: 100 000 LVL (około 143 900 EUR)

Intensywność lub kwota pomocy: 76-95 %

Czas trwania: 2006 r.

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego
usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można
znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 24.7.2006

Państwo członkowskie: Niemcy

Nr pomocy: N 302/06

Tytuł: Hybrydy o podwójnym przeznaczeniu

Cel: osiągnięcie wysokiej jakości

Podstawa prawna: Zuwendungsbescheid für die Durchfüh-
rung eines Modell- und Demonstrationsvorhaben im Bereich

der biologischen Vielfalt: „Von der partizipatorischen Zuchtzie-
lentwicklung über die Zucht zur Markteinführung freilandtau-
glicher und mastfähiger Zweinutzungshybriden“

Budżet: 37 598 EUR

Intensywność lub kwota pomocy: Maksymalnie 100 %

Czas trwania: 9 miesięcy

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego
usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można
znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 12.7.2006

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo (Walia)

Nr pomocy: N 346/06

Tytuł: Rozszerzenie walijskiego programu doskonalenia
inwentarza żywego (Walia)

Cel: Przedłużenie o dwa miesiące walijskiego programu dosko-
nalenia inwentarza żywego (sztuczne zapładnianie oraz bank
nasienia w celu uodpornienia na trzęsawkę)

Podstawa prawna: Government of Wales Act 1998, Sections
40 and 85(2); Agriculture Act 1967, as amended

Budżet: 918 000 GBP (1 351 590 EUR)

Intensywność lub kwota pomocy: 100 %

Czas trwania: 1 października do 30 listopada 2006 r.

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego
usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można
znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 12.7.2006

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo (Irlandia
Północna)

Nr pomocy: N 363/06

Tytuł: Rozszerzenie dostępu do programu technologii telein-
formatycznych (Irlandia Północna)

Cel: Przedłużenie o dwa lata okresu dostępu do programu
technologii teleinformatycznych

Podstawa prawna: Środek nieustawowy

Budżet: 1,5 mln GBP (2,2 mln EUR)

Intensywność lub kwota pomocy: Zmienna

Czas trwania: Od dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 31 marca
2008 r.

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego
usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można
znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Data przyjęcia decyzji: 27.6.2006

Państwo członkowskie: Włochy (Emilia Romagna)

Nr pomocy: N 511/04

Tytuł: Działania interwencyjne na obszarach rolnych dotknię-
tych klęskami żywiołowymi (gradobicie w dniu 21 sierpnia
2004 r. w prowincji Ravenna)

Cel: Rekompensata szkód w produkcji rolnej i w strukturach
rolnych na skutek niekorzystnych warunków meteorologicz-
nych

Podstawa prawna: Decreto legislativo n. 102/2004

Budżet: Odesłanie do zatwierdzonego programu (NN 54/A/
04)

Intensywność lub kwota pomocy: Do 100 % w przypadku
szkód w produkcji rolnej oraz do 80 % w przypadku szkód w
strukturach rolnych

Czas trwania: Do zakończenia wypłacania pomocy

Dalsze informacje: Środek stosowania programu zatwierdzo-
nego przez Komisję w ramach pomocy państwa NN 54/A/04
(pismo Komisji C(2005)1622 wersja ostateczna z dnia 7
czerwca 2005 r.).

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego
usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można
znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 27.6.2006

Państwo członkowskie: Francja (Loir-et-Cher)

Nr pomocy: N 534/05

Tytuł: Pomoc dla upraw certyfikowanych szparagów zielo-
nych

Cel: Wspieranie inwestycji w gospodarstwach ogrodniczych
zajmujących się uprawą certyfikowanych szparagów zielonych
w celu dywersyfikacji ich produkcji, tak by dostosować podaż
do nowych potrzeb konsumentów

Podstawa prawna: Articles L 1511-5 et suivants du code
général des collectivités territoriales (CGCT)

Budżet: 130 000 EUR

Intensywność lub kwota pomocy: 40 % kwalifikowanych
wydatków

Czas trwania: 5 lat

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego
usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można
znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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