
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE

do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 17/02)

Numer pomocy XR 75/07

Państwo członkowskie Finlandia

Region NUTS II FI 200 (endast Ålands landsbygd och skärgård)

Nazwa programu pomocy lub
nazwa przedsiębiorstwa otrzymującego
uzupełniającą pomoc ad hoc

Investeringsbidrag till skärgården och landsbygden. Stöd för investeringar för
bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter på landsbygden och Marie-
hamn

Podstawa prawna Självstyrelselag för Åland (FFS 1144/1991); Landskapslag om näringsstöd (ÅFS
35/1996); Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapet medel
samt om landskapsgaranti (ÅFS 50/1988); Anslag i landskapets årliga budget;
Riktlinjer för statligt regionalstöd för 2007-2013 (2006/C 54/08); Kommissio-
nens förordning (EG) nr 1628/2006 av den 24 oktober 2006 om tillämpningen
av artiklarna 87 och 88 i EG fördraget på statligt regionalt investeringsstöd EGT
L 302, 24.10.2006 s 29; Kommissionens beslut om godkännande av den regio-
nala stödkartan för Åland 20.12.2006

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Roczne wydatki planowane w ramach
programu pomocy

0,8 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewi-
dziana w ramach programu

Wypłacana przez 7 lat

Maksymalna intensywność pomocy 10 %

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia

Data realizacji 27.3.2007

Czas trwania 31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ålands landskapsregering

Adres internetowy publikacji programu
pomocy

www.regeringen.ax

Inne informacje —

24.1.2008C 17/2 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Numer pomocy XR 2/08

Państwo członkowskie Cypr

Region 87(3)(c)

Nazwa programu pomocy lub
nazwa przedsiębiorstwa otrzymującego
uzupełniającą pomoc ad hoc

Σχέδιο ενισχύσεων για τη τεχνολογική αναβάθμιση των κοινοπραξιών ελληνοκυπρίων
και τουρκοκυπρίων με έμφαση στην ανάπτυξη της εμπορίας και μεταποίησης γεωρ-
γικών προϊόντων/Enishyseis gia tin technologiki anavathmisi ton koinopraxion
ellinolyprion kai tourkokyprion me emfasi stin anaptyxi tis eborias kai meta-
poiisis georgikon proionton

Podstawa prawna Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 65.528, 16.5.2007/Apofasi ypourgikou
symvouliou ar. 65.528, 16.5.2007

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Roczne wydatki planowane w ramach
programu pomocy

3,833 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy 40 %

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia

Data realizacji 21.12.2007

Czas trwania 31.12.2010

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ypourgeio OIkonomikon
1439 Nicosia
Τel. (357) 22 60 12 05
ddionyssiou@mof.gov.cy

Adres internetowy publikacji programu
pomocy

www.mof.gov.cy

Inne informacje —
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