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(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA

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

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2007/C 127/01)

Data przyjęcia decyzji 27.4.2007

Numer środka pomocy N 509/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Campania

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

Interventi per la protezione e l'incremento dell'apicoltura
Legge regionale n. 7 del 29 marzo 2006

Podstawa prawna Legge regionale n. 7 del 29 marzo 2006 — Interventi per la protezione e
l'incremento dell'apicoltura

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Inwestycje w produkcję, przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów
pszczelarskich oraz wsparcie techniczne na rzecz ochrony i rozwoju sektora
pszczelarskiego w regionie Campania

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Roczne wydatki: 500 000 EUR
Całkowity budżet: 1 000 000 EUR

Intensywność pomocy Inwestycje:
a) maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowalnych na obszarach o niekorzystnych

warunkach gospodarowania;
b) maksymalnie 40 % kosztów kwalifikowalnych na pozostałych obszarach;
c) maksymalnie 60 % na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodaro-

wania i maksymalnie 50 % na pozostałych obszarach, jeżeli inwestycji doko-
nują młodzi rolnicy w okresie pięciu lat od rozpoczęcia działalności.

Wsparcie techniczne: maksymalnie 90 % wydatków kwalifikowanych
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Czas trwania pomocy Do dnia 31.12.2008

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Campania AGC 11 Sviluppo Attività Settore Primario
Centro direzionale Isola A/6
I-80143 Napoli

Inne informacje —

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 27.4.2007

Numer środka pomocy N 637/06

Państwo członkowskie Belgia

Region Flandria

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

„Steun aan investeringen in de agrovoedingssector”

Podstawa prawna — Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan investeringen in de
agrovoedingssector

— Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering
betreffende steun aan investeringen in de agrovoedingssector

— Arrêté du gouvernement flamand concernant l'aide aux investissements dans
le secteur agroalimentaire

— Arrêté ministériel d'application de l'arrêté du gouvernement flamand concer-
nant l'aide aux investissements dans le secteur agroalimentaire

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Sprzyjanie rozwojowi przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem
produktów rolnych

Forma pomocy Dotacja

Budżet 15 000 000 EUR

Intensywność pomocy Do 20 % kwalifikowalnych kosztów

Czas trwania pomocy 2007-2009

Sektory gospodarki Sektor rolnictwa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Vlaamse overheid, Agentschap voor Landbouw en Visserij
Leuvenseplein 4
B-1000 Brussel

Inne informacje —

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 27.4.2007

Numer środka pomocy N 756/06

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region —

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

Náhrada škod na lesích, lesních školkách a budovách způsobených povodněmi v
období květen až červenec 2006

Podstawa prawna Usnesení vlády České republiky ze dne 3. července 2006 č. 845 k povodňové
situaci v České republice a následkům povodňových škod v období od
28. května do 2. července 2006
Usnesení vlády České republiky ze dne 1. listopadu 2006 č. 1246 o finančním
řešení zmírnění škod způsobených na zemědělském majetku, vodohospodářské
infrastruktuře, korytech vodních toků a rybnících v důsledku povodní v období
od 28. května do 2. července 2006
Návrh zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmír-
nění škod na lesním hospodářství způsobených povodněmi v období květen až
červenec 2006

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rekompensata za szkody spowodowane klęską żywiołową

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet wynosi: 5 mln CZK

Intensywność pomocy Maksymalnie 60 %

Czas trwania pomocy do dnia 31 grudnia 2007 r.

Sektory gospodarki: Rolnictwo (leśnictwo)

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo zemědělství České republiky
Těšnov 17
CZ-117 05 Praha 1

Inne informacje —

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 4.4.2007

Numer środka pomocy N 85/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Lombardia

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

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (Siccità estate 2006 —

Province di Como, Pavia e Varese)

Podstawa prawna Decreto legislativo n. 102/2004

Rodzaj środka pomocy Program pomocy
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Cel pomocy Rekompensata szkód w produkcji rolnej poniesionych na skutek niekorzystnych
warunków meteorologicznych

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

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

Intensywność pomocy Do 80 % szkód w produkcji rolnej.

Czas trwania pomocy Do zakończenia wypłacania pomocy.

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

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

Inne informacje Środek stosowania programu zatwierdzonego 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/
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