
Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa
przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzą-
cych działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniają-

cego rozoprządzenie (WE) nr 70/2001

(2008/C 50/06)

Numer środka pomocy XA 7046/07

Państwo członkowskie Niemcy

Region Freistaat Sachsen

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für
die Förderung von besonderen Initiativen zur Entwicklung der Land- und
Forstwirtschaft, des ländlichen Raumes sowie des Umwelt- und Naturschutzes,
zur Minderung der Belastung durch Umwelteinwirkungen, der Imkerei sowie von
Berufsbildungsmaßnahmen der Land-, Forst- und Hauswirtschaft im Freistaat
Sachsen (Förderrichtlinie Besondere Initiativen — RL BesIn/2007)

Ziff. 2.1.1, 2.1.2.1, 2.1.2.2.4

Podstawa prawna Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen;

Roczne wydatki planowane w ramach
programu lub całkowita kwota
pomocy indywidualnej przyznanej
podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

3,0 mln EUR

Gwarantowane pożyczki —

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy —

Gwarantowane pożyczki —

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2–6 i art. 5 rozporządzenia Tak

Data realizacji Pomoc będzie przyznawana od dnia 1 sierpnia 2007 r.; w przypadku środków
na podstawie pkt. 2.1.2.2.1 do 2.1.2.2.3 pomoc będzie przyznawana dopiero od
dnia 1 września 2009 r.

Data zakończenia programu pomocy 2013

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Tak

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów:

— sektor wydobycia węgla

— wszystkie sektory związane z produkcją

hutnictwo stali

budownictwo okrętowe

przemysł włókien syntetycznych

przemysł motoryzacyjny

Inny sektor związany z produkcją

— wszystkie usługi lub

usługi transportowe

usługi finansowe

inne usługi
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Landesanstalt für Landwirtschaft
Söbrigener Straße 3a
D-01326 Dresden

Landesamt für Umwelt und Geologie
Zur Wetterwarte 11, Haus 114
D-01109 Dresden

Staatsbetrieb Sachsenforst
Bonnewitzer Straße 34
D-01796 Pirna OT Graupa

Regierungspräsidium Chemnitz
Altchemnitzer Straße 41
D-09120 Chemnitz

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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