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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 257/01)

Data przyjęcia decyzji 24.7.2007

Numer środka pomocy N 506/06

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region —

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

wsparcie promocji i reklamy produktów rolnych w regionie Vysočina

Podstawa prawna Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na
podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje
Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, Opatření č. 4 Podpora propagace
a reklamy na zemědělské produkty (návrh)
Program rozvoje kraje Vysočina

Rodzaj środka pomocy program pomocy

Cel pomocy pomoc przeznaczona na promocję i reklamę określonych produktów rolnych,
takich jak produkty pochodzące z gospodarstw ekologicznych oraz pewne
specyficzne, często niewykorzystywane w pełni produkty z regionu Vysočina

Forma pomocy dotacja bezpośrednia

Budżet ogółem: 7 mln CZK (ok. 242 000 EUR)
rocznie: 1 mln CZK (ok. 34 500 EUR)

Maksymalna intensywność pomocy maksymalnie 50 %

Czas trwania pomocy do 31.12.2013

Sektory gospodarki rolnictwo
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Krajský úřad kraje Vysočina
Žižkova 57
CZ-587 33 Jihlava

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 681/06

Państwo członkowskie Francja

Region —

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Aide au sauvetage de la société «Volailles du Périgord»

Podstawa prawna Circulaire du ministre de l'agriculture et de la pêche DPEI/SDEPA/C2006-4019
du 15 mars 2006

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Pomoc na ratowanie

Forma pomocy Pomoc w formie zaliczki zwrotnej

Budżet 1 milionów EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania pomocy 6 miesięcy

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions
80, avenue des Terroirs de France
F-75607 Paris Cedex 12

Conseil régional d'Aquitaine
14, rue François de Sourdis
F-33000 Bordeaux

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 25.7.2007

Numer środka pomocy N 295/07

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region —

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

Peak District National Park Scheme

Podstawa prawna Wildlife and Countryside Act 1981 (as amended) Section 44: Grants and loans
for purposes of National Parks
Environment Act 1995 (c.25) Section 65: General purposes and powers

Rodzaj środka pomocy program

Cel pomocy inwestycje, zachęcanie do wytwarzania produktów wysokiej jakości oraz
wsparcie techniczne

Forma pomocy dotacja, świadczenie usług na preferencyjnych warunkach

Budżet 0,32 milionów GBP (0,475 milionów EUR)

Maksymalna intensywność pomocy do 75 % w przypadku inwestycji, 100 % w przypadku wytwarzania produktów
rolnych wysokiej jakości i w przypadku wsparcia technicznego

Czas trwania pomocy od daty zatwierdzenia przez Komisję do 1.7.2011

Sektory gospodarki rolnictwo, myślistwo i leśnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Peak District National Park Authority
Aldern House
Baslow Road
Bakewell
Derbyshire DE45 1AE
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 30.7.2007

Numer środka pomocy N 322/07

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region Wales

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

Amendment to the Woodland Grant Scheme (WGS) — Transitional Restocking
Grants Scheme

Podstawa prawna The Forestry Act 1979

Rodzaj środka pomocy program

Cel pomocy promowanie ekologicznej, ochronnej i rekreacyjnej funkcji lasów

Forma pomocy dotacja
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Budżet 6,26 milionów GBP (9,31 milionów EUR)

Maksymalna intensywność pomocy maksymalnie 61 %

Czas trwania pomocy od daty zatwierdzenia przez Komisję do 31.12.2013

Sektory gospodarki leśnictwo i pozyskiwanie drewna

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Forestry Commission Wales
Victoria House
Victoria Terrace
Aberystwyth
Ceredigion SY23 2DQ
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 25.7.2007

Numer środka pomocy N 328/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Murcia

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Ayudas destinadas al fomento del asociacionismo agrario para la concentración
de la oferta y la comercialización de los productos agrarios

Podstawa prawna Orden por la que se convocan y aprueban las bases reguladoras de las ayudas
destinadas al fomento del asociacionismo agrario para la concentración de la
oferta y la comercialización de los productos agrarios

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy —

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 2 400 000 EUR

Intensywność pomocy Maksymalnie 390 000 EUR na beneficjenta

Czas trwania pomocy 1.1.2008-31.12.2013

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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