
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

(2008/C 104/01)

Data przyjęcia decyzji 5.12.2008

Numer pomocy N 108/06

Państwo członkowskie Włochy

Region —

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

Art. 1, commi 421 e 422 della legge n. 266, del 23 dicembre 2005 (legge
finanziaria 2006)

Podstawa prawna Art. 1, commi 421 e 422 della legge n. 266, del 23 dicembre 2005 (legge
finanziaria 2006)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój; pomoc techniczna

Forma pomocy Dotacje

Budżet 5 000 000 EUR

Intensywność pomocy Do 100 %

Czas trwania pomocy 1 rok

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero delle Politiche agricole
Via XX Settembre, 20
I-00187 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 7.11.2007

Numer pomocy N 110/07

Państwo członkowskie Francja

Region n.a.

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

Prolongement des programmes pour l'installation et le développement des initia-
tives locales (PIDIL)

Podstawa prawna Articles R 343-34 et suivants du Code Rural

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc przyznawana na rozpoczęcie działalności przez młodych rolników

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia, zaliczka zwrotna, zabezpieczenie, pokrycie niektórych
kosztów, niskooprocentowane pożyczki

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 6 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 42 mln EUR

Intensywność pomocy W zależności od rodzaju pomocy

Czas trwania pomocy 2007-2013

Sektory gospodarki Sektor rolny

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministère de l'agriculture et de la pêche
78, rue de Varenne
F-75349 Paris 07 SP

Les divers conseils régionaux et généraux

Inne informacje Zobowiązanie Francji do przekazania Komisji informacji na temat udzielonej
pomocy w rocznych sprawozdaniach dotyczących pomocy państwa

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 21.12.2007

Numer pomocy N 310/07

Państwo członkowskie Francja

Region —

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

Réduction d'azote

Podstawa prawna 1) Décret no 2007-1342 du 12 septembre 2007 relatif aux engagements agro-
environnementaux et modifiant le code rural

2) Arrêté du 12 septembre 2007 relatif aux engagements agro-environne-
mentaux

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Zmniejszenie ilości azotu
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Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 700 000 EUR

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania pomocy Do 31.12.2007

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministère de l'agriculture et de la pêche
Direction générale de la forêt et des affaires rurales
78, rue de Varenne
F-75349 Paris 07 SP

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 14.11.2007

Numer pomocy N 368/07

Państwo członkowskie Litwa

Region —

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

Parama garantiniam užmokesčiui kompensuoti

Podstawa prawna — Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas (Žin.,2002, Nr.
72-3009);

— Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 22 d. nutarimas Nr. 912
„Dėl žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ (Žin., 1997, Nr. 79-2009; 2003,
Nr. 57-2542; 2005, Nr. 78-2825; Nr. 105-3874 );

— Garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisy-
klių projektas

Rodzaj środka pomocy Pomoc inwestycyjna dla rolniczej produkcji podstawowej

Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Płatnośćgwarancyjna

Budżet Razem 54 000 000 LTL, rocznie: 9 000 000 LTL

Intensywność pomocy Maksymalnie 40 %

Czas trwania pomocy Do 31.12.2013

Sektory gospodarki Sektor rolnictwa
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Gedimino pr. 19
LT-01103 Vilnius

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 16.11.2007

Numer pomocy N 579/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Calabria

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Interventi nelle zone agricole colpite da avverse condizioni atmosferiche (tromba
d'aria del 18 maggio 2007 a Lamezia Terme, provincia di Catanzaro)

Podstawa prawna Decreto legislativo n. 102/2004

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Złe warunki klimatyczne

Forma pomocy Dotacje

Budżet Patrz dokumentacja pomocy NN 54/A/04

Intensywność pomocy Do 80 % strat w produkcji i do 100 % rzeczywistych kosztów szkód w struktu-
rach rolniczych

Czas trwania pomocy Do zakończenia wypłacania pomocy

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali
Via XX Settembre, 20
I-00187 Roma

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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