
Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE

w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 76/03)

Numer środka pomocy XS 13/08

Państwo członkowskie Rumunia

Region Toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Stimularea IMM-urilor care procesează produse agricole în vederea obţinerii
unor produse alimentare, altele decât cele prevăzute în anexa I la Tratatul CE,
precum și a celor care desfășoară activităţi de procesare a produselor agricole în
vederea obţinerii și utilizării surselor de energie regenerabilă și a biocombustibi-
lilor

Podstawa prawna Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

Prevederile art. 28 — Creșterea valorii adăugate pentru produsele agricole și forestiere
din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (1), privind sprijinul pentru
dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
(FEADR)

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

118 125 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy — 40 % wszystkich kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów realizo-
wanych w regionie Bucureşti-Ilfov,

— 50 % wszystkich kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów realizo-
wanych w pozostałych siedmiu regionach rozwijających się

Data realizacji 30.3.2008

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

31.12.2008

Cel pomocy Pomoc na inwestycje przyznawana MŚP

Sektory gospodarki 1. Branża produktów spożywczych i napojów

Sektor piekarstwa: produkcja chleba; produkcja świeżych wyrobów piekarni-
czych, ciast, ciastek i podobnych wyrobów, makaronów, klusek, kuskusu i
podobnych wyrobów mącznych.

Sektor cukierniczy i produktów na bazie cukru: produkcja wyrobów na bazie
kakao, czekolady lub produktów na bazie cukru.

Sektor przetworów mlecznych: produkcja lodów.

Sektor przetworów spożywczych homogenizowanych oraz żywności dietetycznej:
produkcja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
(dyrektywa Rady 89/398/EWG, Dz.U. L 186 z 30.6.1989, str. 27): mleko w
proszku dla niemowląt; mleko i inne odżywki dla małych dzieci; odżywki
dla niemowląt; środki spożywcze niskokaloryczne, wykorzystywane w celu
obniżenia wagi; żywność dietetyczna przeznaczona do specjalnych celów
medycznych; żywność o niskiej zawartości sodu, włączając sole dietetyczne o
niskiej zawartości sodu lub pozbawione sodu; żywność bezglutenowa;
żywność zalecana przy wzmożonym wysiłku fizycznym, szczególnie dla
sportowców; żywność przeznaczona dla osób cierpiących na zaburzenia
przemiany węglowodanów (diabetyków).

Sektor innych produktów spożywczych: produkcja zup i bulionów; — proszek
jajeczny itp.; produkcja wyrobów spożywczych wzbogaconych w witaminy,
proteiny itd.
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2. Produkcja i wykorzystanie energii odnawialnej i biopaliw

— produkcja energii elektrycznej, biogazu, energii cieplnej i gorącej wody ze
źródeł odnawialnych przez przedsiębiorstwa produkujące lub przetwarza-
jące produkty rolne wymienione w załączniku I do Traktatu WE,

— produkcja biopaliw — biodiesla i bioetanolu — na potrzeby transportu
przez przedsiębiorstwa produkujące lub przetwarzające produkty rolne
wymienione w załączniku I do Traktatu WE, w celu ich użycia lub sprze-
daży

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Direcţia Generală Dezvoltare Rurală
— AM PNDR
B-dul Carol I, nr. 24, sector 3
București
Tel. (40-21) 307 85 65
Fax (40-21) 307 86 06

Inne Program pomocy umożliwia wprowadzenie w życie środka 123 Zwiększanie
wartości dodanej produktów rolnych i leśnych w załączniku I do Narodowego
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Rumunii na lata 2007–2013, finan-
sowanego przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 (1).

Pełny opis niniejszego programu pomocy państwa dla małych i średnich przed-
siębiorstw znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Obszarów Wiejskich pod adresem:

http://www.mapam.ro/pages/page.php?self=03&sub=0305&lang=2

(1) Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1.
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