
Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2008/C 106/02)

Data przyjęcia decyzji 14.11.2007

Numer pomocy N 370/07

Państwo członkowskie Litwa

Region —

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

Pagalba kreditų (išskyrus žemei pirkti) palūkanoms kompensuoti

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

— Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 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)

— Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d.
ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensa-
vimo taisyklių projektas

— Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d.
ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompen-
savimo taisyklių projektas

Rodzaj środka pomocy Pomoc inwestycyjna dla rolniczej produkcji podstawowej

Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacja na spłatę odsetek

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

Intensywność pomocy Maksymalnie 40 %

Czas trwania pomocy Do 31.12.2013

Sektory gospodarki Rolnictwo

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 5.12.2007

Numer pomocy N 448/07

Państwo członkowskie Polska

Region —

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

Pomoc na ratowanie spółki Iława S.A.
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Podstawa prawna Uchwała nr 379/XXXIV/2007 Zarządu ARP S.A. z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Pomoc dla przedsiębiorstwa borykającego się z trudnościami

Forma pomocy Zwrotna pożyczka gotówkowa

Budżet 1,09 mln PLN

Intensywność pomocy —

Czas trwania pomocy 6 miesięcy

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A
Ul. Wołoska 7
PL-02-675 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 30.1.2008

Numer pomocy N 557/07

Państwo członkowskie Republika Federalna Niemiec

Region —

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

Förderregelung für die Verarbeitung und Vermarktung

Podstawa prawna Sächsische Haushaltsordnung

Richtlinie MSV/2007

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Wsparcie inwestycji w produkcjê i przetwarzanie

Forma pomocy Dotacja

Budżet 52 500 000 EUR

Intensywność pomocy Zmienna

Czas trwania pomocy Do 31.12.2013

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Sächsische Aufbaubank
D-01069 Dresden

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 30.1.2008

Numer pomocy N 640/07

Państwo członkowskie Grecja

Region —

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

Μέτρα υπέρ των ελλήνων γεωργών των οποίων οι γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλ-
λεύσεις εζημιώθησαν από πυρκαγιές το έτος 2007 (σχέδιο κοινής υπουργικής
απόφασης)

Podstawa prawna Σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Klęski żywiołowe

Forma pomocy Dotacje

Budżet 350 000 000 EUR

Intensywność pomocy Maksymalnie 70 %

Czas trwania pomocy Do końca 2012 r.

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

ΕΛ.Γ.Α.
Μεσογείων 45
GR-11510 Αθήνα

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 8.1.2008

Numer pomocy N 688/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Lombardia

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

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (tromba d'aria dell'8
agosto 2007 in alcuni comuni della provincia di Cremona)

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 Maksymalnie 100 %
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Czas trwania pomocy Do zakończenia wypłacania pomocy

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

—

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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