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

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2007/C 255/04)

Data przyjęcia decyzji 30.7.2007

Numer środka pomocy N 21/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Murcia

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Ayudas para paliar los daños producidos en los cultivos de olivar y viñedos en
los municipios de Jumilla y Yecla por las heladas de enero de 2006

Podstawa prawna Orden de 11 de octubre de 2006 de la Consejería de Agricultura

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Odszkodowanie za straty spowodowane niekorzystnymi warunkami klimatycz-
nymi

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 1 800 000 EUR

Intensywność pomocy Maksymalnie 100 %

Czas trwania pomocy Pomoc doraźna

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Consejería de Agricultura y Agua

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

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 20.8.2007

Numer środka pomocy N 62/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Galicia

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Ayudas para la reparación de daños causados en el sector agrario por las inunda-
ciones acaecidas en octubre y noviembre de 2006

Podstawa prawna Ordenes de noviembre de 2006 y diciembre de 2006, por las que se dictan
disposiciones para el desarrollo en el sector agrario de los Decretos
no 180/2006 y 227/2006, de medidas urgentes de ayuda para la reparación de
los daños causados por las inundaciones en los meses de octubre y noviembre

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Odszkodowanie za straty poniesione w wyniku wystąpienia nadzwyczajnego
zdarzenia
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Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 900 000 EUR

Intensywność pomocy Maksymalnie 100 %

Czas trwania pomocy Pomoc doraźna

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Consejería del Medio Rural

Xunta de Galicia

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 25.7.2007

Numer środka pomocy N 83/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Murcia

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Programas de colaboración para la formación y transferencia tecnológica del
sector agroalimentario y del medio rural

Podstawa prawna Orden de 19 de diciembre de 2006, de la Consejería de Agricultura y Agua, por
la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2007 de
las líneas de ayuda para programas de colaboración para la formación y transfe-
rencia tecnológica del sector agroalimentario y del medio rural

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy —

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 961 695 EUR

Intensywność pomocy 100 %-75 %

Czas trwania pomocy 2007

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Consejería de Agricultura y de Agua

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

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 19.7.2007

Numer środka pomocy N 143/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Marche

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Interventi di soccorso nelle zone agricole danneggiate da calamità naturali
(piogge alluvionali dal 16 al 26 settembre 2006 nella provincia di Ancona)

Podstawa prawna Decreto legislativo n. 102/2004

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

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

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Odniesienie 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 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 19.7.2007

Numer środka pomocy N 164/07

Państwo członkowskie Irlandia

Region —

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

Scheme of Investment Aid for the Development of the Potato Sector
2007-2013

Podstawa prawna National Development Plan 2007-2013

Rodzaj środka pomocy Program

Cel pomocy Wsparcie inwestycji w sprzęt i urządzenia do produkcji, przechowywania i
sprzedaży ziemniaków innych niż ziemniaki skrobiowe

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia
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Budżet 8 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy 40 %

50 % w przypadku młodych rolników

Czas trwania pomocy Od daty pisma Komisji do 31 grudnia 2013 r.

Sektory gospodarki Kod NACE

A001 — rolnictwo, myślistwo i powiązana z nimi działalność usługowa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Department of Agriculture and Food
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Ireland

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 19.7.2007

Numer środka pomocy N 193/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Galicia

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Ayudas al sector forestal — Fomento de las frondosas caducifolias

Podstawa prawna Orden de la Conselleria do Medio Rural de la Xunta de Galicia por la que se
establecen las bases y se convocan para el año 2007 las ayudas para el fomento
de las frondosas caducifolias

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy —

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 9 000 000 EUR

Intensywność pomocy Maksymalnie 70 %

Czas trwania pomocy 2007-2012

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Consejería del Medio Rural

Comunidad Autónoma de Galicia

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 27.7.2007

Numer środka pomocy N 204/07

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region England

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

The English Woodland Grants Scheme 2005 — Woodland Regeneration Grant

Podstawa prawna The Forestry Act 1979

Rodzaj środka pomocy Program

Cel pomocy Promowanie ekologicznej, ochronnej i rekreacyjnej funkcji lasów

Forma pomocy Dotacja

Budżet 10 mln GBP (14,8 mln EUR)

Maksymalna intensywność pomocy Maksymalnie 45 %

Czas trwania pomocy Od daty zatwierdzenia przez Komisję do 31 grudnia 2012 r.

Sektory gospodarki Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Forestry Commission England
Great Eastern House
Tenison Road
Cambridge CB1 2DU
United Kingdom

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 8.8.2007

Numer środka pomocy N 219/07

Państwo członkowskie Irlandia

Region —

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

Conservation of Plant and Animal Genetic Resources Scheme

Podstawa prawna Council Regulation (EC) No 1467/94 on the conservation, characterization,
collection and utilization of genetic resources in agriculture. Funding is provided
for annually in the National Budgetary Estimates process

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Zachowanie zasobów genetycznych

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia
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Budżet Łączny budżet w wys. 1,05 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy —

Czas trwania pomocy 2007-2013

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Department of Agriculture and Food
Maynooth Business Campus
Maynooth
Co. Kildare
Ireland

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 20.8.2007

Numer środka pomocy N 271/07

Państwo członkowskie Francja

Region —

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Aides en faveur de la recherche et du développement dans les filières grandes
cultures

Podstawa prawna L 611.1 et L 621.1 et suivants du Code Rural

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc na badania podstawowe

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Planowane roczne wydatki: 6 mln EUR

Budżet ogólny: 42 mln EUR

Intensywność pomocy Średnio 80 % i wyjątkowo 100 %

Czas trwania pomocy 2007-2013

Sektory gospodarki Sektor rolny — rośliny uprawne (zboża-ryż, nasiona oleiste — tłuszcze pocho-
dzenia zwierzęcego, rośliny bogate w białko — warzywa suszone, susz paszowy,
rośliny włókniste i jedwabniki, cukier)

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

ONIGC
12, rue Rol-Tanguy
F-93555 Montreuil sous Bois Cedex

Inne informacje Zobowiązanie Francji do przekazania Komisji informacji związanych z otrzy-
maną pomocą w rocznych sprawozdaniach dotyczących pomocy państwa

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 20.8.2007

Numer środka pomocy N 273/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Andalucía

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Ayudas para la lucha contra la mosca mediterránea de la fruta y contra los
insectos vectores de los virus de los cultivos hortícolas

Podstawa prawna Orden por la que se modifica la Orden de 13 de marzo de 2006, por la que se
declara la existencia oficial de las plagas que se citan, se establecen las medidas
de control y las ayudas para su ejecución

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy —

Forma pomocy Dotacja

Budżet 31 884 750 EUR

Intensywność pomocy 75 %-50 %

Czas trwania pomocy 2007-2011

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Consejería de Agricultura y Pesca

Comunidad Autónoma de Andalucía

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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