
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

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

(2008/C 110/09)

Numer XA: XA 7002/08

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Regione autonoma Valle d'Aosta

Nazwa programu pomocy: Aiuti alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializza-
zione dei prodotti agricoli

Podstawa prawna: Art. 56 del titolo III (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di
sviluppo rurale. Modificazioni alle leggi regionali 16 novembre 1999, n. 36, e 28 aprile 2003, n. 18) della
legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010). Modificazioni di leggi
regionali.»

Planowane w ramach programu roczne wydatki: 0,5 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy:
40 % wydatków kwalifikowalnych na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne, w tym
wydatki na usługi doradcze związane z ich realizacją.
W przypadku gdy pomoc udzielana jest w formie dotacji na spłatę odsetek lub w postaci kredytu preferen-
cyjnego, ekwiwalent dotacji brutto oblicza się za pomocą odpowiedniego programu informatycznego, który
przewiduje zastosowanie stopy referencyjnej ustalanej okresowo przez Komisję

Data realizacji: Po upływie 20 dni roboczych od otrzymania przez Komisję zestawienia informacji

Czas trwania programu pomocy: Zgodnie z przedmiotowym programem pomoc może być udzielana do
dnia 31 grudnia 2013 r. oraz w ciągu 6 kolejnych miesięcy po upływie tego terminu

Cel pomocy:
Wsparcie MŚP zajmujących się przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, w tym
promocja zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obniżkę kosztów produkcji, poprawa produkcji i jakości,
a także poprawa środowiska naturalnego oraz warunków higienicznych i dobrostanu zwierząt.
Odniesienie do prawodawstwa wspólnotowego: art. 4 rozporządzenia (WE) nr 70/2001

Sektor(-y) gospodarki: Małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze przetwórstwa i obrotu
produktami rolnymi

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Regione autonoma Valle d'Aosta — Assessorato agricoltura
e risorse naturali — Dipartimento Agricoltura — Loc. Grande Charrière, 66 — I-11020 Saint-Christophe
(Aosta)

Adres internetowy:
http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp?pk_allegato=1247

Saint-Christophe

Koordynator Departamentu Rolnictwa
Emanuele DUPONT
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