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

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2008/C 130/02)

Data przyjęcia decyzji 14.11.2007

Numer pomocy N 172/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Catalogne

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Ayudas agroambientales del plan piloto del contrato global de explotación

Podstawa prawna «Orden ARP/307/2005, de 7 de julio, por la cual se aprueban les bases regula-
doras del plan piloto de los contratos globales de explotación, y se convocan los
correspondientes al año 2005».

«Orden ARP/405/2005, de 13 de octubre, por la que se modifican las bases del
plan piloto de los contratos globales de explotación aprobados por la Orden
ARP/307/2005, de 7 de julio»

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Wdrożenie działań rolno-środowiskowych

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Około 5 mln EUR (z czego 2,7 mln EUR na działania pięcioletnie i około
1 mln EUR/rok na działania dwuletnie)

Intensywność pomocy Wsparcie jest ograniczone do 600 EUR/ha w odniesieniu do upraw wieloletnich,
do 900 EUR/ha w odniesieniu do specjalnych upraw wieloletnich oraz do
450 EUR/ha w przypadku innego wykorzystania gruntu

Czas trwania pomocy Do 2010 r. oraz do 2013 r.

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Departament de Agricultura, Ganaderia y Pesca
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Barcelona

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 169/07

Państwo członkowskie Łotwa

Region —

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

Atbalsts lauksaimniecības produkcijas ražotājiem dalībai pārtikas kvalitātes
shēmās
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Podstawa prawna — Lauksaimniecības un lauku attīstības likums (24.4.2004.) (Publicēts: Latvijas
Vēstnesis Nr. 64; 23.4.2004.);

— Pārtikas aprites uzraudzības likums (6.3.1998.) (Publicēts: Latvijas Vēstnesis
Nr. 60/61 6.3.1998.)

Rodzaj środka pomocy Pomoc na rzecz zachęty do produkcji produktów rolnych wysokiej jakości

Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Budżet całkowity: 5,83 mln LVL (około 8,33 mln EUR)

Intensywność pomocy Maksymalnie 100 %

Czas trwania (okres) pomocy Do 30.12.2013

Sektory gospodarki Sektor rolniczy

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Lauku Atbalsta Dienests
Republikas laukums 2
LV-1981 Riga

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 265/07

Państwo członkowskie Francja

Region Toutes les collectivités territoriales (régions ou départements) de France

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Aides à l'investissement dans les exploitations agricoles du secteur de l'élevage

Podstawa prawna Projet d'arrêté

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Obniżenie kosztów produkcji, podniesienie jakości, zachowanie i poprawa stanu
środowiska naturalnego oraz przestrzeganie norm higieny i dobrostanu zwierząt

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 140 000 000 EUR

Intensywność pomocy Maksymalnie 40 %, 50 % w przypadku młodych rolników, 60 % na obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania lub 75 % w dopuszczalnych przy-
padkach

Czas trwania pomocy 7 lat
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Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Office de
l'élevage)
80, avenue des terroirs de France
F-75607 Paris Cedex 12

Zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego (spośród 22 reigonów i
95 departamentów)

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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