
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 112/12)

Numer pomocy XA 7001/08

Państwo członkowskie Włochy

Region ISMEA, Istituto di servizi per il mercato agricolo ed agroalimentare

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Agevolazioni per il subentro in agricoltura, parte trasformazione e commercia-
lizzazione dei prodotti agricoli

Podstawa prawna Delibera del consiglio di amministrazione per l'adeguamento degli interventi di
cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, titolo I, capo III, ai regolamenti
(CE) n. 70/2001 e (CE) n. 1857/2006

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

20 mln EUR

Gwarantowane pożyczki —

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy —

Gwarantowane pożyczki —

Maksymalna intensywność pomocy Pomoc przysługującą z tytułu realizacji planów operacyjnych stanowią pożyczki
preferencyjne i pożyczki bezzwrotne. Intensywność pomocy brutto nie może
przekraczać:

— 50 % inwestycji kwalifikowanych w regionach kwalifikujących się do objęcia
pomocą na mocy art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE,

— 40 % kosztów kwalifikowanych w innych regionach.

Wysokość kwoty pomocy podlegającej spłacie (pożyczka preferencyjna) nie
może być niższa niż 50 % całkowitej kwoty przyznanej pomocy (inwestycje,
wsparcie techniczne, pomoc na rozpoczęcie działalności).

Pomoc jest zgodna z przepisami art. 4 ust. 2–6 rozporządzenia (WE)
nr 70/2001

Data realizacji 1.2.2008

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Sześć lat

Cel pomocy Wspieranie zakładania nowych gospodarstw oraz zachęcanie do zmian pokole-
niowych w gospodarstwach zajmujących się działalnością związaną z przetwa-
rzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych.

Do objęcia pomocą kwalifikują się następujące koszty:

a) studia wykonalności, w tym analizy rynkowe;

b) prace agronomiczne oraz prace w zakresie poprawy gruntów;

c) zakup lub budowa budynków;

d) opłaty związane z wydaniem upoważnienia na budowę;

e) łącza, instalacje, maszyny i wyposażenie;

f) usługi projektowe;

g) patenty i pozwolenia
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Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP Nie

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

— Przetwarzanie produktów rolnych Tak

— Wszystkie sektory związane z produkcją

lub

Hutnictwo stali

Budownictwo okrętowe

Przemysł włókien syntetycznych

Przemysł motoryzacyjny

Inny sektor związany z produkcją

— Wszystkie usługi

lub

Usługi transportowe

Usługi finansowe

Inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

ISMEA

via C. Celso, 6
I-00161 Roma
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