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

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2006/C 301/02)

Data przyjęcia decyzji 9.11.2006

Numer środka pomocy N 100/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Lazio (Lacjum)

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc)

Działania interwencyjne na obszarach rolnych dotkniętych klęskami żywioło-
wymi (ulewy w okresie od 5 listopada do 6 grudnia 2005 r. w regionie Lacjum,
prowincja Viterbo)

Podstawa prawna Decreto legislativo n. 102/2004

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Rekompensata szkód w strukturach rolnych powstałych na skutek niekorzyst-
nych warunków meteorologicznych

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

Intensywność pomocy Do 100 % szkód

Czas trwania pomocy Środek stosowania programu pomocy zatwierdzonego przez Komisję

Sektory gospodarki Rolnictwo

Inne informacje Środek stosowania programu zatwierdzonego przez Komisję w ramach pomocy
państwa NN 54/A/2004 (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 9.11.2006

Numer środka pomocy N 253/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Sardynia

Nazwa środka pomocy Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (siccità dal 1o

settembre al 12 novembre 2005 nelle provincie di Cagliari, Medio Campidano,
Sulcis e Iglesiente) [Działania interwencyjne na obszarach rolnych dotkniętych
klęskami żywiołowymi (susze w okresie od 1 września do 12 listopada 2005 r.
w prowincjach Cagliari, Medio Campidano, Sulcis i Iglesiente)]

Podstawa prawna Decreto legislativo n. 102/2004

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rekompensata szkód w produkcji rolnej powstałych na skutek niekorzystnych
warunków meteorologicznych

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Odesłanie do zatwierdzonego programu (NN 54/A/04)
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Intensywność pomocy Do 80 % szkód

Czas trwania pomocy Do zakończenia wypłacania pomocy

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Via XX Settembre, 20
I-00187 Roma

Inne informacje Środek stosowania programu zatwierdzonego przez Komisję w ramach pomocy
państwa NN 54/A/2004 (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 9.11.2006

Numer środka pomocy N 299/06

Państwo członkowskie Francja

Region Allier

Nazwa środka pomocy Pomoc przeznaczona na zapewnienie dobrostanu zwierząt poprzez wspieranie
zapobiegania chorobom bydła: BVD-MD i IBR

Podstawa prawna Articles L 1511-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales
(CGCT)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona zagrożonych ras lokalnych

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Budżet roczny: 250 000 EUR

Budżet ogólny: 1 000 000 EUR

Intensywność pomocy Wysokość pomocy będzie stopniowo zmniejszana w ciągu czterech lat. Pomoc
ma na celu zrekompensowanie kolejno w wysokości 50 %, 35 % i 20 %
kosztów związanych z kontrolami weterynaryjnymi prowadzonymi w ramach
zaproponowanego planu zapobiegania chorobom i pobierania krwi, oraz
zrekompensowanie kolejno w wysokości 40 %, 30 % i 20 % kosztów analizy
wirusa BVD, którymi będą objęte wszystkie sztuki bydła w departamencie

Czas trwania pomocy 2006-2009 r. (cztery lata)

Sektory gospodarki Rolnictwo, hodowla bydła

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Le Président du Conseil Général de l'Allier
(Direction de l'agriculture et de l'environnement)
1, avenue Victor Hugo
B.P. 1669
F-03016 Moulins Cedex

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 9.11.2006

Numer środka pomocy N 326/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Umbria

Nazwa środka pomocy Interventi di miglioramento del patrimonio zootecnico — Bando di concorso
— Modifica.

Podstawa prawna Deliberazione della Giunta Regionale n. 274 del 22 febbraio 2006.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Inwestycje mające na celu poprawę jakości genetycznej stad poprzez zakup
zwierząt o wysokiej jakości genetycznej wpisanych do ksiąg hodowlanych

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 129 000 EUR w pierwszym roku

Intensywność pomocy Maksymalnie 40 %

Czas trwania pomocy Do 2008 r.

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Umbria
Direzione Generale agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei
sistemi naturalistici e paesaggistici, beni e attività culturali, sport e spettacolo.
Servizio Qualificazioni delle Produzioni Animali
Centro Direzionale Fontivegge
I-06124 Perugia

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 9.11.2006

Numer środka pomocy N 404/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Autonomiczna Prowincja Bolzano

Nazwa Pomoc na inwestycje w sektorze rolnictwa (Autonomiczna Prowincja Bolzano)

Podstawa prawna Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modificazioni; Delibe-
razione n. 2072 del 12.6.2006.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc inwestycyjna dla przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem i
wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych. Program pomocy wprowadza
zmiany do istniejącego programu pomocy N 689/2001, zatwierdzonego przez
Komisję w dniu 5 marca 2002 r. pismem C(2002)690

Forma pomocy Dotacja

Budżet 5 mln EUR
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Intensywność pomocy 20 % kosztów kwalifikowanych

Czas trwania pomocy Do 31 grudnia 2006 r.

Sektory gospodarki Leśnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione provinciale agricoltura
Via Brennero, 6
I-39100 Bolzano

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 9.11.2006

Nr pomocy N 521/06

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region Karlovarský kraj

Tytuł Pravidla pro poskytování finančních prostředků na hospodaření v lesích z
rozpočtu Karlovarského kraje (Zasady przydzielania środków finansowych z
budżetu kraju karlowarskiego na gospodarkę leśną)

Podstawa prawna 1. Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích, § 36 odst. 1 písm. c);
2. Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích

z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství

Rodzaj środka Program pomocy

Cel Wsparcie sektora leśnego

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Kwota roczna: 30 mln CZK

Całkowita kwota pomocy: 180 mln CZK

Intensywność Maksymalnie 70 %

Czas trwania 1.1.2007-31.12.2012 r.

Sektory gospodarki Leśnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
CZ-360 21 Karlovy Vary

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 9.11.2006

Numer środka pomocy N 526/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Veneto (Wenecja Euganejska)

Nazwa środka pomocy Interventi nelle zone agricole danneggiate (piogge alluvionali dal 28.8.2005 al
10.10.2005 nelle province di Venezia e Rovigo) [Działania interwencyjne na
obszarach rolnych dotkniętych klęskami żywiołowymi (ulewne deszcze w
okresie od 28 sierpnia do 10 października 2005 r. w prowincjach Wenecja i
Rovigo)]
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Podstawa prawna Decreto legislativo n. 102/2004

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rekompensata szkód w produkcji rolnej poniesionych na skutek niekorzyst-
nych warunków meteorologicznych

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

Intensywność pomocy Do 80 % za szkody w produkcji rolnej

Czas trwania pomocy Do zakończenia wypłacania pomocy

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero delle politiche agricole e forestali
Via XX Settembre, 20
I-00187 Roma

Inne informacje Środek stosowania programu zatwierdzonego przez Komisję w ramach pomocy
państwa NN 54/A/2004 (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 9.11.2006

Numer środka pomocy N 539/06

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region Jihomoravský kraj (Kraj południowomorawski)

Tytuł Zasady dotyczące przyznawania pomocy dla sektora leśnego w kraju południo-
womorawskim (Jihomoravský kraj)

Podstawa prawna Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích, § 36 odst. 1 písm. c);

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomo-
ravském kraji

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Wsparcie dla sektora leśnictwa

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Ogółem: 180 000 000 CZK

Rocznie: 30 000 000 CZK

Intensywność pomocy Do 70 % szacowanych kosztów

Czas trwania pomocy 2007-2012 r.

Sektory gospodarki Leśnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Jihomoravský kraj, OŽP
Žerotínovo nám. 3/5
CZ-601 82 Brno

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 9.11.2006

Nr pomocy N 557/06

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region Region Středočeský

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Gospodarka leśna w regionie Středočeský

Podstawa prawna 1. Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
§ 46, odst. 1 – 5 a § 47 odst. 4;

2. Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích § 36 odst. 1 písm c);
3. Zásady pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích

z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití

Rodzaj środka Program pomocy

Cel Pomoc na rzecz sektora leśnictwa

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Ogółem: 300 000 000 CZK (około 10 500 000 EUR)

Intensywność Do 100 %

Czas trwania Od 1 maja 2007 r. do 31 grudnia 2009 r.

Sektory gospodarki Rolnictwo (Leśnictwo)

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Středočeský kraj
Zborovská 11
CZ-150 21 Praha 5

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 9.11.2006

Numer środka pomocy N 572/05

Państwo członkowskie Włochy

Region Basilicata

Nazwa środka pomocy Fondo di garanzia per il consolidamento delle passività delle PMI agricole
lucane mediante concessione di aiuti per la ristrutturazione finanziaria delle
PMI agricole che si trovano in uno stato di difficoltà.

Podstawa prawna Deliberazione n. 876/2005 della Giunta regionale e relativo regolamento
d'applicazione, approvato con deliberazione n. 129/06.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Restrukturyzacja przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji

Forma pomocy Zabezpieczenie
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Budżet 3,3 mln EUR rocznie, przy czym maksymalny budżet programu wynosi 10
mln EUR

Intensywność pomocy Poniżej 75 % w przypadku małego przedsiębiorstwa, do 40 % w przypadku
średniego przedsiębiorstwa

Czas trwania pomocy 3 lata

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Basilicata
Viale della Regione Basilicata
I-85100 Potenza

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 9.11.2006

Numer środka pomocy N 617/06

Państwo członkowskie Niemcy

Region Bayern (Bawaria)

Tytuł Pomoc na wspieranie zagospodarowania łąk górskich i hodowli bydła mlecz-
nego w regionie alpejskim

Podstawa prawna Richtlinien für die Durchführung des Programms zur Erhaltung der Kulturland-
schaft — Teil B (Förderung der Weide- und Almwirtschaft)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Promowanie zachowania tradycyjnych krajobrazów, ochrona środowiska natu-
ralnego poprzez ekstensywne wykorzystanie użytków zielonych oraz wspie-
ranie ekologicznego rozwoju lasów górskich poprzez rezygnację z wykorzys-
tania pastwisk

Forma pomocy Dotacja

Budżet 1 300 000 EUR rocznie

Intensywność pomocy zmienna

Czas trwania pomocy 2006-2011 r.

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ämter für Landwirtschaft und Forsten im Berggebiet

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 9.11.2006

Numer środka pomocy N 646/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Piemont

Nazwa środka pomocy Interventi nelle zone agricole danneggiate (grandinate dal 27 al 28 giugno
2006 nella provincia di Biella) [Działania interwencyjne na obszarach rolnych
dotkniętych klęskami żywiołowymi (gradobicie w dniach od 27 do 28 czerwca
2005 r. w prowincji Biella)]

Podstawa prawna Decreto legislativo n. 102/2004

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rekompensata szkód w strukturach rolnych powstałych na skutek niekorzyst-
nych warunków meteorologicznych.

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

Intensywność pomocy Do 100 % w przypadku szkód w strukturach rolnych

Czas trwania pomocy Do zakończenia wypłacania pomocy

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Via XX settembre, 20
I-00187 Roma

Inne informacje Środek stosowania programu zatwierdzonego przez Komisję w ramach pomocy
państwa NN 54/A/2004 (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/
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