
Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na
mocy rozporządzenia 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 258/04)

Numer XA: XA 7028/07

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Emilia Romagna

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Fondo di rotazione per la promo-
zione e lo sviluppo della cooperazione — Foncooper — in rela-
zione alle iniziative nella regione Emilia Romagna

Podstawa prawna:
— Titolo I della legge 27 febbraio 1985 n. 49, modificata con

legge 5 marzo 2001 n. 57, art. 12 (G.U. n. 66 del 20 marzo
2001)

— Direttiva del ministero dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato (ora ministero dello Sviluppo economico) del
9 maggio 2001 (G.U. n. 171 del 25 luglio 2001)

— Deliberazione regionale n. 792 del 4.6.2007

Planowane roczne wydatki lub kwota pomocy indywi-
dualnej przyznanej podmiotowi: Program pomocy: Całkowita
kwota roczna pomocy wynosi 15 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Zgodnie z art. 4 rozpo-
rządzenia (WE) nr 70/2001 intensywność pomocy nie może
przekroczyć 7,5 lub 15 %, w zależności od wielkości przedsię-
biorstwa.

W przypadku gdy inwestycja ma miejsce na obszarach, które
kwalifikują się do pomocy regionalnej, intensywność pomocy
nie może przekroczyć pułapu regionalnej pomocy inwestycyjnej
określonej w planie zatwierdzonym przez Komisję dla każdego
państwa członkowskiego, przy czym w żadnym przypadku nie
może ona przekroczyć limitów wyznaczonych w art. 4 ust. 3
rozporządzenia (WE) nr 70/2001.

W przypadku inwestycji w sektorze przetwórstwa i obrotu
produktami rolnymi, maksymalna intensywność pomocy nie
może przekroczyć 40 % kosztów kwalifikowalnych w rozu-
mieniu art. 4 ust. 7 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 70/2001

Data realizacji: data przedłożenia niniejszej karty informacyjnej

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2008 r.

Cel pomocy: Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw —
spółdzielni na realizację projektów związanych z inwestycjami
w rzeczowe aktywa trwałe, do realizacji po przedstawieniu
wniosku o przyznanie środków.

Wydatki kwalifikowalne (bez podatku VAT) poniesione na
zakup gruntów i budynków, przeprowadzenie prac budowla-
nych, zakup, modernizację i restrukturyzację maszyn, sprzętu i
urządzeń

Sektory gospodarki: Wszystkie sektory, w których dopusz-
czalna jest pomoc dla MŚP, o której mowa w art. 1 rozporzą-
dzenia (WE) nr 70/2001 zmienionego rozporządzeniem (WE)
nr 364/2004 z dnia 25 stycznia 2004 r. i rozporządzeniem
(WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Regione Emilia
Romagna — Direzione generale Attività produttive, commercio
e turismo, Viale Aldo Moro, 44, I-40127 Bologna

Inne informacje: Maksymalna wartość pojedynczej transzy
pomocy: 2 mln EUR, przy czym kwota ta nie może przekroczyć
70 % wartości kwalifikowalnych inwestycji.

Wartość pomocy odpowiada różnicy między spłaconymi
kwotami obliczonymi na podstawie rynkowych stóp procento-
wych a spłaconymi kwotami o obniżonej stopie procentowej
zastosowanej do dofinansowania

Numer XA: XA 7032/07

Państwo członkowskie: Irlandia

Region: —

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Off-Farm Scheme of Grant Aid for
the Development of the Organic Sector

Podstawa prawna: Statutory Instrument No 112 of 2004 —
European Communities (Organic Farming) Regulations 2004

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej udzielonej podmiotowi:
4,5 mln EUR w siedmioletnim okresie od 2007 do 2013 r.

Maksymalna intensywność pomocy: 40 % zatwierdzonych
kwalifikowalnych inwestycji

Data realizacji: 1 lipca 2007 r.

Czas trwania programu lub pomocy indywidualnej:
31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy: Celem programu jest wsparcie rozwoju sektora
rolnictwa ekologicznego w celu zapewnienia regularnego zaopa-
trzenia rynku w wysokiej jakości produkty ekologiczne o
wartości dodanej. Program jest zgodny z art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 70/2001 zmienionego art. 21 ust. 3 lit. d) rozporzą-
dzenia (WE) nr 1857/2006. Koszty kwalifikowalne w ramach
programu obejmują rozbudowę urządzeń służących do przygo-
towywania, sortowania, pakowania, przechowywania, dystry-
bucji i sprzedaży produktów ekologicznych w rentownych
przedsiębiorstwach

Sektor(y) gospodarki: rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Organic Unit,
Department of Agriculture and Food, Johnstown Castle Estate,
Co. Wexford, Ireland

Adres internetowy: www.agriculture.gov.ie/organics

Dokumentację i warunki programu można znaleźć na stronie
Organic Food and Farming serwisu Departamentu Rolnictwa i
Żywności pod adresem: www.agriculture.gov.ie
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