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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 136/03)

Data przyjęcia decyzji 13.12.2006

Numer środka pomocy N 205/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region —

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

Pomoc na transformacje sadów

Podstawa prawna Real Decreto 358/2006, de 24 de marzo, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la reconversión de planta-
ciones de determinadas especies frutícolas

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc na poprawę sytuacji w sadownictwie

Forma pomocy Pomoc inwestycyjna

Budżet 52 800 000 EUR

Intensywność pomocy Średnio 15 % wydatków kwalifikowanych

Czas trwania pomocy 2006-2011

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Paseo Infanta Isabel 1
E-28014 Madrid

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 22.3.2007

Numer środka pomocy N 525/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Sardegna (Sardynia)

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (venti impetuosi dal 5
al 6 marzo 2006 nella regione di Sardegna, provincia di Cagliari)

Podstawa prawna Decreto legislativo n. 102/2004

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Rekompensata szkód w uprawach i strukturach rolnych, powstałych na skutek
niekorzystnych warunków meteorologicznych

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

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

Intensywność pomocy Do 100 % szkód

Czas trwania pomocy Środek wykonawczy programu pomocy zatwierdzonego przez Komisję

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 wykonawczy 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/

Data przyjęcia decyzji 22.3.2007

Numer środka pomocy N 600/06

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region Region Pardubice

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

Wkład finansowy na rzecz leśnictwa w regionie Pardubice

Podstawa prawna Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některch zákonů

Závazná pravidla Pardubického kraje pro poskytování finančních příspěvků na
hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc na rzecz sektora leśnictwa
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Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Roczny budżet wynosi 30 mln CZK

Ogólna kwota wynosi 210 mln CZK

Intensywność pomocy Do 100 %

Czas trwania pomocy 1.1.2007-31.12.2013

Sektory gospodarki Rolnictwo (leśnictwo)

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Autorité régionale de la région de Pardubice
Komenského nám. 125
CZ-532 11 Pardubice

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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