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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 308/02)

Data przyjęcia decyzji 19.6.2007

Numer środka pomocy NN 39/04

Państwo członkowskie Włochy

Region Lazio

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

Piano di smaltimento delle carcasse

Podstawa prawna —

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc mająca na celu pokrycie kosztów zebrania i usunięcia padłych zwierząt

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Około 10 000 000 EUR

Intensywność pomocy Do 100 %

Czas trwania pomocy 2002-2006

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Lazio
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
I-00145 Roma

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 21.9.2007

Numer środka pomocy N 17/07

Państwo członkowskie Polska

Region —

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

Dopłaty do składek z tytułu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospo-
darskich (zmiana pomocy nr N 260/05, ostatnio zmodyfikowanej przez pomoc
nr N 591/06)

Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych

Forma pomocy Dopłaty do składek

Budżet Zwiększenie rocznego budżetu o 210 mln PLN

Intensywność pomocy Maksymalna intensywność 50 % i 60 %, jeżeli ubezpieczenie pokrywa jedynie
straty spowodowane klęskami żywiołowymi albo niekorzystnymi zjawiskami
klimatycznymi, które mogą być porównane do klęsk żywiołowych

Czas trwania pomocy 31.12.2013

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspolna 30
PL-00-930 Warszawa

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 21.9.2007

Numer środka pomocy N 437/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Calabria

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

Interventi per la capitalizzazione delle imprese. Decreto legislativo n. 102/2004,
articolo 17

Podstawa prawna Decreto legislativo n. 102/2004

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy System zabezpieczeń został opracowany tak, aby można go było uważać za
system niezawierający elementu pomocy państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1
Traktatu

Forma pomocy Gwarancja

Budżet 3,9 mln EUR
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Intensywność pomocy Środek nie zawiera pomocy państwa

Czas trwania pomocy Do końca 2008 r.

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Calabria
Assessorato Agricoltura
Via Lucrezia Della Valle
I-88100 Catanzaro

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/
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