
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie dotyczących pomocy państwa
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu

WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

(2007/C 151/03)

Numer środka pomocy XA 7007/07

Państwo członkowskie Republika Federalna Niemiec

Region Wszystkie niemieckie kraje związkowe jako jednostki udzielające pomocy

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes”(plan ramowy programu „ulepszenie struktur rolnych i ochrony
wybrzeży”), służący głównie wdrożeniu krajowych ram prawnych na mocy art.
15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005. W szczególności:

1. Wspieranie inwestycji w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu
na poziomie zakładów gospodarczych (program wspierania inwestycji
rolnych — Agrarinvestitionsförderungsprogramm — AFP)

2. Wspieranie inwestycji przedsiębiorstw dokonujących przetwarzania i wprowa-
dzania do obrotu (zasady wspierania ulepszenia struktur rynkowych- Grund-
sätze für die Förderung zur Marktstukturverbesserung)

3. Wspieranie opracowania koncepcji wprowadzania do obrotu (zasady wspie-
rania ulepszenia struktur rynkowych — Grundsätze für die Förderung zur Markt-
stukturverbesserung)

http://www.bmelv.de/cln_044/nn_751002/DE/04-Landwirtschaft/Foerderung/
GAK/Rahmenplan/Rahmenplan2007.html__nnn=true

Podstawa prawna Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des
Küstenschutzes“

Roczne wydatki planowane w ramach
programu lub całkowita kwota
pomocy indywidualnej przyznanej
podmiotowi

Program pomocy Całkowita roczna kwota
dla programu „Rahmen-
plan der Gemeinschaft-
saufgabe »Verbesserung
der Agrarstruktur und
des Küstenschutzes«”

70 milionów EUR

Gwarantowane pożyczki —

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

—

Gwarantowane pożyczki —

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-7 i art. 5 rozporządzenia Tak

Data realizacji 15.2.2007

Data zakończenia programu lub w
przypadku pomocy indywidualnej
data płatności ostatniej raty

31.12.2010
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Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów: Tak

— górnictwo

— wszystkie sektory związane z produkcją

lub

przemysł stalowy

budownictwo okrętowe

przemysł włókien syntetycznych

przemysł motoryzacyjny

Inne sektory związane z przemysłem

— Przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu
produktów rolnych

Tak

— wszystkie usługi

lub

usługi transportowe

usługi finansowe

inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Pomoc przyznają odpowiednie organy w krajach związkowych

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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