
Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa
przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie stosowania art. 87 i
art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw
prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi

(2007/C 86/07)

Numer XA: XA 7003/07

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Alto Adige — Provincia autonoma di Bolzano

Nazwa programu pomocy: Ulgi na zakup lub leasing nowych narzędzi lub maszyn produkcyjnych (tzw.
„Sabatini”)

Podstawa prawna: Deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 4997 del 29.12.2006 „Modifica
dei criteri per l'applicazione della legge 28 novembre 1965, n. 1329”.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota przyznana
podmiotowi: 300 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Udział w subwencjonowaniu odsetek na zakup nowych narzędzi
lub maszyn produkcyjnych z wyłączeniem inwestycji restytucyjnych

Udział nie może przekroczyć 50 % wydatków kwalifikowalnych na obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania i 40 % na pozostałych obszarach.

Data realizacji: 1 stycznia 2007 r.: Dotacja zostanie przyznana po raz pierwszy w momencie poinformo-
wania o nadaniu przez Komisję numeru identyfikacyjnego, po otrzymaniu przez nią zestawienia informacji.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2006 r.
(to jest do dnia, do którego obowiązuje rozporządzenie (WE) nr 1/2004, określonego w art. 20 ust. 1 tego
rozporządzenia).

Cel pomocy: Artykuł 4 i 7 rozporządzenia (WE) nr 1/2004.

Operacja finansowa ma pokrycie w papierach wartościowych wystawionych na podstawie umowy kupna/
sprzedaży lub leasingu maszyn (z obowiązkiem zakupu), gwarantowanych przez prawo zastawu na oznako-
wanych maszynach na mocy art. 1 ustawy nr 1329/65, z terminem ważności do 5 lat od daty ich wydania,
pod warunkiem, że są one uwzględnione w tej samej umowie, z ponad dwunastomiesiecznym terminem
płatności lub wynajmu.

Sektory gospodarki: Pomoc przyznana małym i średnim przedsiębiorstwom rolnym prowadzącym działal-
ność związaną z produkcją i przetwórstwem produktów rolnych określonych w załączniku I do Traktatu
WE oraz obrotem nimi.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Giunta provinciale di Bolzano

Adres:
Giunta provinciale di Bolzano
Palazzo 1, via Crispi 3
I-39100 Bolzano
Tel. (39) 0471 41 37 00
Fax (39) 0471 41 37 07
E-mail: Gilberto.Odorizzi@provincia.bz.it

Strona internetowa: http://www.provincia.bz.it/economia.htm
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