
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 112/01)

Data przyjęcia decyzji 28.2.2008

Numer pomocy N 129/07

Państwo członkowskie Węgry

Region —

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

Kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás mezőgazdasági üzemek korszerűsíté-
séhez, fejlesztéséhez

Podstawa prawna …/2007. (…) FVM rendelet a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejle-
sztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel és lízingdíj-támo-
gatás igénybevételének részletes feltételeiről

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc na inwestycje w sektorze produkcji i przetwarzania oraz wprowadzania
do obrotu produktów rolnych

Forma pomocy Dotacje na spłatę odsetek i rat leasingowych oraz gwarancje państwa

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 400 mln HUF
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 2 600 mln HUF

Intensywność pomocy 40 % kosztów kwalifikowalnych

Czas trwania pomocy Od daty zatwierdzenia przez Komisję do dnia 31.12.2013

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Kossuth Lajos tér 11
H-1055 Budapest

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 13.2.2008

Numer pomocy N 451/07

Państwo członkowskie Włochy

Region —

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

Campagne pubblicitarie di prodotti agricoli nella Comunità e nei paesi terzi

Podstawa prawna Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 1088-1090.
Decreto legge del Ministro dall'Economia e dalle finanze, di concerto con il Mini-
stro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, recante modalità applicative
dell'articolo 1, commi 1088-1090 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Reklama i wsparcie techniczne

Forma pomocy Kredyt podatkowy — credito d'imposta

Budżet 105 000 000 EUR

Intensywność pomocy Do 50 %

Czas trwania pomocy 2008-2010

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero dell'Economia e delle finanze
Via XX Settembre, 97
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/

Data przyjęcia decyzji 16.11.2007

Numer pomocy N 476/07

Państwo członkowskie Niderlandy

Region Provincie Overijssel

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

Boeren voor Natuur II,onderdeel schapen, zoogkoeien en gemengde bedrijven

Podstawa prawna Kadewet LNV-subsidies van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit, artikelen 145 en 152 van de Provinciewet en artikel 8.78 van de Subsi-
dieverordening van de provincie Overijssel

Rodzaj środka pomocy Program pomocy państwa — rekompensata działań w zakresie ochrony środo-
wiska
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Cel pomocy Rozszerzenie zakresu zastosowania środka pomocy N 58/05 w celu objęcia
programem pomocy owiec, krów mamek i gospodarstw mieszanych. Przedmio-
towy środek dla projektu pilotażowego ma na celu stworzenie bardziej przyjaz-
negodla środowiska i zrównoważonego sposobu prowadzenia gospodarstwa
poprzez zmianę całego systemu prowadzenia gospodarstwa na system
„zamknięty” (samowystarczalność)

Forma pomocy Rekompensata, kwota roczna

Budżet Budżet określony w środku pomocy N 58/05 nie ulega zmianie (maksymalnie
565 570 EUR rocznie)

Intensywność pomocy Do 100 %, maksymalnie 1 042 EUR na hektar

Czas trwania pomocy Pierwszy środek częściowy: 10 lat; drugi środek częściowy: 30 lat

Sektory gospodarki Rolnictwo, owce, krowy mamki i gospodarstwa mieszane w Twickel

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Nederland

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 28.2.2008

Numer pomocy N 545/07

Państwo członkowskie Republika Federalna Niemiec

Region Bayern

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

Vertragsnaturschutzprogramm Wald

Podstawa prawna VNPWaldR 2007

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Różnorodność biologiczna
Działalność rolnicza przyjazna dla środowiska

Forma pomocy Dotacja

Budżet 8 000 000 EUR

Intensywność pomocy Zmienna

Czas trwania pomocy 2007-2013
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Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ämter für Landwirtschaft und Forsten des Bayerischen Staatsministeriums für
Landwirtschaft und Forsten
Ludwigstr. 2
D-80539 München

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 13.2.2008

Numer pomocy N 587/07

Państwo członkowskie Irlandia

Region —

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

Equine Breeding and Disease Research Scheme

Podstawa prawna National Development Plan 2007-2013

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc na badania naukowe i rozwój

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 6,5 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania pomocy 31.12.2013

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Department of Agriculture, Fisheries and Food
Agriculture House, Kildare Street
Dublin 2
Ireland

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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