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

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 262/02)

Data przyjęcia decyzji 18.12.2006

Numer środka pomocy N 215b/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Friuli-Venezia Giulia

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

Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori
dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'articolo 17 della L. R. 26/2005.

Podstawa prawna Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (L.R. 26/2005) «Disciplina generale
in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico».

Delibera di giunta regionale 3 marzo 2006, n. 402 (D 402/2006) «Regolamento
di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura
e itticoltura di cui all'art. 17 della l. r. 26/2005».

Rodzaj środka pomocy Program pomocy zastępujący program zatwierdzony pod numerem 26b/04

Cel pomocy Pomoc na innowacje i inwestycje w badania i rozwój w sektorze rybołówstwa i
akwakultury

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet —

Intensywność pomocy —

Czas trwania pomocy 2011

Sektory gospodarki Przedsiębiorstwa sektora rybołówstwa i akwakultury

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Direzione centrale Risorse agricole, naturali, forestali e montagna
Via A. Caccia, 17
I-33100 Udine

Inne informacje Sprawozdanie z realizacji

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 2.7.2007

Numer środka pomocy N 685/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Toscana

Nazwa Ammodernamento per la messa in sicurezza di imbarcazioni da pesca
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Podstawa prawna 1. Legge regionale n. 66 del 7 dicembre 2005 «Disciplina delle attività di pesca
marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e
dell'acquicoltura»

2. Bando «Ammodernamento per la messa in sicurezza di imbarcazioni da
pesca»

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc dla sektora rybołówstwa

Forma pomocy Pomoc bezpośrednia

Budżet 2 500 080 EUR

Intensywność pomocy Maksymalnie 40 %

Czas trwania (okres) pomocy 2007-2010

Sektory gospodarki Rybołówstwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Toscana
Via di Novoli, 26
I-50127 Firenze

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 21.6.2007

Numer środka pomocy N 913/06

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region —

Nazwa Odstranění povodňových škod na hrázích, rybnících a vodních nádržích

Podstawa prawna 1. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
2. Dokumentace programu 129 130 „Podpora obnovy, odbahnění a rekon-

strukce rybníků a výstavby vodních nádrží“, podprogram 129 133

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Program ramowy dotyczący odszkodowania za szkody spowodowane przez
powódź

Forma pomocy Pomoc bezpośrednia

Budżet —

Intensywność pomocy Maksymalnie 100 %

Czas trwania (okres) pomocy 1.4.2007-31.12.2012

Sektory gospodarki Rybołówstwo
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17
CZ-117 05 Praha 1

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 24.9.2007

Numer pomocy N 336/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Provincia di Trento

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Poli di innovazione

Podstawa prawna Legge regionale 6/99 del 13.12.1999 modificata dall'articolo 35 della legge
11/06 del 29.12.2006

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 1,8 mln EUR

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania do 1.1.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Provincia di Trento
Via Romagnosi, 9
I-38100 Trento

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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