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(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 130/01)

Data przyjęcia decyzji 29.10.2007

Numer pomocy N 804/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Umbria

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (siccità dal 1o maggio
2006 al 31 luglio 2006 nella provincia di Perugia)

Podstawa prawna Decreto legislativo n. 102/2004

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rekompensata szkód w strukturach rolniczych powstałych na skutek niekorzyst-
nych warunków meteorologicznych

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Odesłanie do zatwierdzonego programu (NN 54/A/04)

Intensywność pomocy Do 80 %

Czas trwania pomocy Do zakończenia wypłacania pomocy

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero delle Politiche agricole 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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Data przyjęcia decyzji 19.12.2007

Numer pomocy N 101/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Cantabria

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Acciones de desarrollo y aprovechamiento de los bosques en las zonas rurales de
Cantabria

Podstawa prawna Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras y la convoca-
toria de la concesión de subvenciones públicas para fomentar acciones de desa-
rrollo y aprovechamiento de los bosques en las zonas rurales de Cantabria

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Wsparcie działań rozwoju i wykorzystania lasów na obszarach wiejskich
Cantabrii

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 12 600 000 EUR (1 800 000 EUR rocznie)

Intensywność pomocy Maksymalnie 100 %

Czas trwania pomocy 2007-2013

Sektory gospodarki Rolnictwo i leśnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca
Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza
Gobierno de Cantabria
C/ Rodríguez no 5/1o

Santander

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 427/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Castilla y León

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Ayudas para promover y fomentar el cooperativismo agrario

Podstawa prawna Proyecto de Orden por la que se convocan las ayudas para promover y fomentar
el cooperativismo agrario en la Comunidad Autónoma de Castilla y León

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Zachęcanie do zatrudniania personelu wykwalifikowanego, którego zadaniem
jest poprawa procesów związanych z produkcją, przetwórstwem i wprowadza-
niem do obiegu oraz poprawa zarządzania bazą techniczną, księgowością i
administracją, opracowanego przez stowarzyszenia rolnicze na obszarach wiej-
skich

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia
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Budżet 800 000 EUR

Intensywność pomocy Zmienna w zależności od zatrudnionego pracownika (od 40 % do 60 %)

Czas trwania pomocy 2007 r.

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Consejería de Agricultura y Ganadería
Junta de Castilla y León
C/ Rigoberto Cortejoso no 14
E-47014 Valladolid

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 19.3.2008

Numer pomocy N 429/07

Państwo członkowskie Republika Federalna Niemiec

Region Baden-Württemberg

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

Forstwirtschaft

Podstawa prawna Richtlinie über die Gewährung einer Zuwendung für nachhaltige Waldwirtschaft
Teil E; Richtlinie die Gewährung einer Umweltzulage

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Środowisko leśne

Forma pomocy Dotacja

Budżet 6 080 000 EUR rocznie

Intensywność pomocy 70 %

Czas trwania pomocy 2007-2013

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regierungspräsidium Tübingen Abt. 3 und 8

Regierungspräsidium Freiburg Abt. 3 und 8

Regierungspräsidium Stuttgart Abt. 3

Regierungspräsidium Karlsruhe Abt. 3

jeweils in Zusammenarbeit mit der unteren Verwaltungsbehörde

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 26.10.2007

Numer pomocy N 485/07

Państwo członkowskie Francja

Region —

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

Aides à l'investissement dans les exploitations viticoles

Podstawa prawna Articles L 621-1 e.s. du Code Rural

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc na inwestycje

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Planowane roczne wydatki: 6 mln EUR (2 mln EUR środki państwowe
+ 4 mln EUR środki samorządów terytorialnych)

Całkowita kwota: 42 mln EUR

Intensywność pomocy 40 %

50 % w przypadku młodych rolników

60 % na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub w dopusz-
czalnych przypadkach

Czas trwania pomocy 2007-2013

Sektory gospodarki Sektor rolny

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

— Office National Interprofessionnel des fruits; des légumes, des vins et de
l'horticulture (VINIFLHOR)
12, rue Henri Rol-Tanguy
TSA 40004
F-93555 Montreuil sous Bois Cedex

— zainteresowane samorządy lokalne

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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