
II

(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 294/01)

Data przyjęcia decyzji 22.5.2007

Numer środka pomocy N 259/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region —

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

Pomoc na promowanie nowych technologii w dziedzinie maszyn rolniczych

Podstawa prawna Orden APA/1127/206, de 7 de abril, por la que se modifica la Orden de 19 de
febrero de 1993, sobre medidas de estímulo y apoyo para la promoción de
nuevas tecnologías en maquinarias y equipos agrarios

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Poprawa produktywności rolnictwa poprzez stosowanie nowoczesnych środków
produkcji w działalności rolniczej i wykorzystywanie nowych technologii

Forma pomocy Pomoc inwestycyjna

Budżet 8 000 000 EUR

Intensywność pomocy Średnio 15 % kosztów kwalifikowanych

Czas trwania pomocy 2007-2012

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Paseo Infanta Isabel 1
E-28014 Madrid

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 10.10.2007

Numer środka pomocy N 417/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Friuli Venezia Giulia

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

Interventi a favore dell'innovazione nel settore della filiera foresta-legno

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

Delibera di giunta regionale n. 740 del 7 aprile 2006 «Approvazione in via preli-
minare del regolamento previsto dall'art. 16 della legge regionale 26/2005 in
materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico»

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Podniesienie wartości lasów oraz głównych i ubocznych produktów przemysłu
leśnego w regionie poprzez wsparcie dla projektów badawczych i innowacji na
rzecz zrównoważonego rozwoju sektora leśnictwa

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Wydatki roczne: 300 000 EUR.

Budżet ogólny: 900 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy Badania i rozwój: 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Wsparcie techniczne: 100 % kosztów kwalifikowalnych w granicach kwoty
200 000 EUR pomocy de minimis udzielonej na podstawie rozporządzenia
(WE) nr 1998/2006

Czas trwania pomocy Do 30.6.2009

Sektory gospodarki Leśnictwo

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 —

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 12.7.2007

Pomoc nr N 172/07

Państwo członkowskie Belgia

Region Flanders (Flandria)

Nazwa środka pomocy „Verlenging van de agromilieumaatregel perceelsrandenbeheer”

Podstawa prawna — Besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende het
sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van Verordening (EG)
nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelands-
ontwikkeling.

— Ministerieel besluit van 21 oktober 2005 betreffende het sluiten van beheers-
overeenkomsten in uitvoering van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de
Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Zachowanie środowisk rolnych o wysokiej wartości przyrodniczej

Forma pomocy Dotacja

Budżet 700 000 EUR

Intensywność pomocy Do 100 %

Czas trwania pomocy 2007-2011

Sektory gospodarki Sektor rolnictwa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Vlaamse Landmaatschappij
Gulden Vlieslaan 72
B-1060 Brussel

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 12.7.2007

Numer środka pomocy N 173/2007

Państwo członkowskie Belgia

Region Flanders (Flandria)

Nazwa środka pomocy „Verlenging van de agromilieumaatregel weidevogelbeheer”

Podstawa prawna — Besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende het
sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van Verordening (EG)
nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelands-
ontwikkeling.

— Ministerieel besluit van 21 oktober 2005 betreffende het sluiten van beheers-
overeenkomsten in uitvoering van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de
Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Przyjazne dla środowiska rolnictwo

Forma pomocy Dotacja

Budżet 100 000 EUR

Intensywność pomocy Do 100 %

Czas trwania pomocy 2007-2011

Sektory gospodarki Sektor rolnictwa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Vlaamse Landmaatschappij
Gulden Vlieslaan 72
B-1060 Brussel

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 12.7.2007

Numer środka pomocy N 174/07

Państwo członkowskie Belgia

Region Flandria

Tytuł „Verlenging van de agromilieumaatregel herstel, ontwikkeling en onderhoud van
kleine landschapselementen”

Podstawa prawna — Besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende het
sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van Verordening (EG)
nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelands-
ontwikkeling.

— Ministerieel besluit van 21 oktober 2005 betreffende het sluiten van beheers-
overeenkomsten in uitvoering van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de
Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Utrzymanie krajobrazu

Forma pomocy Dotacja

Budżet 90 000 EUR

Intensywność pomocy Maksymalnie 100 %

Czas trwania pomocy 2007-2011

Sektory gospodarki Sektor rolnictwa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Vlaamse Landmaatschappij
Gulden Vlieslaan 72
B-1060 Brussel

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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