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

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2007/C 152/03)

Data przyjęcia decyzji 29.1.2007

Numer środka pomocy N 448/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Sardynia

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

Interventi nelle zone agricole danneggiate (piogge alluvionali, venti impetuosi e
siccità dal 1o settembre 2005 al 31 gennaio 2006 nelle province di Cagliari,
Oristano e Nuoro).

Podstawa prawna Decreto legislativo n. 102/2004

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rekompensata szkód w strukturach gospodarstw, powstałych na skutek nieko-
rzystnych warunków meteorologicznych

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

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

Intensywność pomocy Do 100 %

Czas trwania pomocy Do zakończenia wypłacania pomocy

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 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/

Data przyjęcia decyzji 8.2.2007

Numer środka pomocy N 550/A/06

Państwo członkowskie Francja

Region Départements d'Outre-Mer

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

Allègement des cotisations et contributions des exploitants agricoles non salariés
dans les départements d'Outre-mer (DOM)
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Podstawa prawna Article L. 762-4 du code rural

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc operacyjna mająca na celu naprawę niedoskonałości strukturalnych
departamentów zamorskich

Forma pomocy Zmniejszenie składek na ubezpieczenie społeczne

Budżet 210 000 000 EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania pomocy 7 lat

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministère de l'Outre Mer
27 rue Oudinot
F-75 358 Paris

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 14.12.2006

Numer środka pomocy N 638/06

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region Region Olomouc

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

Gospodarka leśna w regionie Olomouc

Podstawa prawna 1) Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích § 36, odst. 1 písm c);
2) Zákon č. 289/2005 o lesích;
3) Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na

území Olomouckého kraje pro období 2007-2013 a způsobu kontroly jejich
využití

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc na rzecz sektora leśnictwa

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Ogółem: 161 000 000 CZK (około 5 721 390 EUR)

Intensywność pomocy Do 100 %

Czas trwania pomocy 1.1.2007-31.12.2013
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Sektory gospodarki Rolnictwo (leśnictwo)

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
CZ-779 11 Olomouc

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 8.2.2007

Numer środka pomocy N 691/06

Państwo członkowskie Litwa

Region —

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

Pagalba, skirta kompensuoti draudimo įmokas

Podstawa prawna — 2002 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros
įstatymas Nr. IX-978 (Valstybės žinios, Nr. 72-3009);

— 2004 m. kovo 4 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo Nr.
3D-92 „Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklės“ projektas.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Propagowanie dobrowolnego zawierania ubezpieczeń pokrywających straty
spowodowane chorobami roślin lub zwierząt, katastrofami naturalnymi, nieko-
rzystnymi warunkami pogodowymi oraz inne straty spowodowane tymi warun-
kami

Forma pomocy Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych

Budżet Łączny budżet: 120 milionów LTL
Roczny budżet: 20 milionów LTL

Intensywność pomocy Do 50 % wartości składki ubezpieczeniowej

Czas trwania pomocy Sześć lat po zatwierdzeniu programu przez Komisję

Sektory gospodarki Sektor rolnictwa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Gedimino pr. 19
LT-01103 Vilnius

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 735/06

Państwo członkowskie Republika Federalna Niemiec

Region Brandenburgia

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

ECO-Strom Plus GmbH Chemie

Podstawa prawna 1. 34. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur“ für den Zeitraum 2005 — 2008 (GA-Mitteln) vom
14.3.2005 in Verbindung mit der Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft
des Landes Brandenburg zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft im
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur“ — GA — (GA-G) vom 12.3.2004

2. § 3 Absatz 1 und 6 des Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplanes
des Landes Brandenburg für die Haushaltsjahre 2005/2006 (Haushaltsgesetz
2005/2006 — HG 2005/2006) vom 24.5.2005

3. §§ 23 und 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) vom 21.4.1999 mit den dazu-
gehörigen Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung (VV-LHO)
vom 24.1.2001

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Stosowanie energii odnawialnej

Forma pomocy Dotacja

Budżet 24 827 000 EUR (dotacje inwestycyjne)
48 000 EUR (ekwiwalent gotówkowy gwarancji wykonania)

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania pomocy —

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Investitionsbank des Landes Brandenburg
Steinstraße 104-106
D-14480 Potsdam

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 14.3.2007

Numer środka pomocy N 38/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Emilia-Romagna

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

Interventi nelle zone agricole danneggiate da calamità naturali (siccità dal 15
maggio 2006 al 20 agosto 2006 nella provincia di Ferrara).

Podstawa prawna Decreto legislativo n. 102/2004

Rodzaj środka pomocy Program pomocy
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Cel pomocy Rekompensata szkód w strukturach gospodarstw rolnych powstałych na skutek
niekorzystnych warunków meteorologicznych

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

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

Intensywność pomocy Do 80 %

Czas trwania pomocy Do zakończenia wypłacania pomocy

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero delle Politiche Agricole
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/

Data przyjęcia decyzji 27.4.2007

Numer środka pomocy N 73/07

Państwo członkowskie Włochy

Region —

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

Accordo interprofessionale campagna 2007 per le patate destinate alla
trasformazione industriale e aiuto all'ammasso privato di patate da consumo.

Podstawa prawna Provvedimenti concernenti l'Accordo interprofessionale campagna 2007 per le
patate destinate alla trasformazione industriale e aiuto all'ammasso privato di
patate da consumo.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Inny (pomoc na skladowanie, zawieranie umów, …)

Forma pomocy Dotacje

Budżet 8 000 000 EUR

Intensywność pomocy Kwota na tonę (od 0,52 do 23,24 EUR).

Czas trwania pomocy Do końca 2007 r.

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero delle Politiche Agricole
Via XX Settembre, 20
I-00187 Roma

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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