
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa
przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1/2004 w sprawie stosowania art. 87 i art.
88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowa-

dzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi

(2007/C 55/04)

Numer XA XA 105/06

Państwo członkowskie Republika Słowacka

Region Wszystkie regiony Republiki Słowackiej (Západné, Stredné, Východné Slovensko
a Bratislava — Zachodnia, centralna i wschodnia Słowacja oraz Bratysława)

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Program pomocy państwa przyznawanej w formie zwolnienia z obowiązku
płacenia kar lub w formie zmniejszenia kar zgodnie z art. 240 ust. 3 i art. 241
ust. 3 w powiązaniu z art. 277 ust. 2 i art. 277a ustawy nr 461/2003 Z. z. w
sprawie ubezpieczenia społecznego, w wersji ustawy nr 721/2004 Z. z. — Przy-
znanie pomocy państwa małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzącym
działalność związaną z produkcją i przetwórstwem produktów rolnych oraz
obrotem nimi

Podstawa prawna Ustanovenie § 240 ods. 3 a § 241 ods. 3 v spojení s ustanovením
§ 277a 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;

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w
odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowa-
dzących działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produk-
tami rolnymi. art. 4 i 7

Planowane roczne wydatki lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej
przyznanej podmiotowi

9 782 608,70 EUR/360 000 000 SKK

(kurs wymiany z 17.10.2006)

Maksymalna intensywność pomocy 50 % inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą na obszarach mniej
uprzywilejowanych i obszarach objętych celem 1; 40 % inwestycji kwalifikują-
cych się do objęcia pomocą na innych obszarach

Data realizacji 31 grudnia 2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

2006 r.

Cel pomocy MŚP — rolnictwo

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Sociálna poisťovňa,
ul. 29. augusta č. 8-10,
SK-813 63 Bratislava

Strona internetowa www.socpoist.sk
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