
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 157/07)

Numer pomocy XA 7003/08

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Comunidad Valenciana

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Ayudas a las inversiones de la industria agroalimentaria

Podstawa prawna Orden de 28 de diciembre de 2007, de la Consellería de Agricultura, Pesca y
Alimentación, por la que se aprueban las bases de las ayudas a las inversiones en
mejora de las condiciones de transformación y comercialización de los productos
agrícolas y de la alimentación, para el período 2007/2013.
DOGV no 5672 de 3 de enero de 2008
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/01/03/pdf/2007_15863.pdf

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

15 mln EUR

Gwarantowane pożyczki —

Pomoc indywidualna Całkowita kwota po-
mocy

—

Gwarantowane pożyczki —

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2–6 oraz art. 5 rozporzą-
dzenia

Tak

Data realizacji 1.1.2008

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2013

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Nie

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Sektor wydobycia węgla

Wszystkie sektory związane z produkcją

lub

Hutnictwo stali

Budownictwo okrętowe

Przemysł włókien syntetycznych

Przemysł motoryzacyjny

Inny sektor związany z produkcją

Przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu
produktów rolnych

Tak

Wszystkie usługi

lub

Usługi transportowe

Usługi finansowe

Inne usługi
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Generalitat Valenciana
Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación
Director General de Empresas Agroalimentarias y Desarrollo del Medio Rural

C/ Amadeo de Saboya, no 2
E-46010 Valencia

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Walencja, dnia 8 stycznia 2008 r.
El Director General de Empresas Agroalimentarias y Desarrollo del Medio Rural
Fdo.: José Fco. Ferrando Ortra

Numer pomocy XA 7004/08

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region Wales

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Rural Development Plan for Wales — measure code 123: Adding Value to Agri-
cultural and Forestry Products

Podstawa prawna Section 2(2) of the European Communities Act 1972 Article 4 of Commission
Regulation (EC) No 70/2001

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

—

Gwarantowane pożyczki 6,80 mln GBP

Pomoc indywidualna Całkowita kwota po-
mocy

—

Gwarantowane pożyczki —

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z artykułem 4 ust. 2–6 i art. 5 rozporzą-
dzenia

Tak

Data realizacji 12.2.2008

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30.6.2008

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Nie

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Sektor wydobycia węgla

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 Przetwórstwo lub wpro-
wadzanie do obrotu
produktów wymienionych
w załączniku I
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Department for Rural Affairs

Welsh Assembly Government
Cathays Park
Cardiff Wales CF10 3NQ
United Kingdom

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Numer pomocy XA 7005/08

Państwo członkowskie Włochy

Region Friuli Venezia Giulia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione di aiuti ad
imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli

Podstawa prawna

Planowane w ramach programu
roczne wydatki lub łączna kwota
pomocy indywidualnej przyznanej
podmiotowi

Program pomocy Wydatki roczne łącznie 2 mln EUR

Kredyty gwarantowane —

Pomoc indywidualna Łączna kwota pomocy —

Kredyty gwarantowane —

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2–6 oraz art. 5 rozporzą-
dzenia

Tak

Data realizacji 1.1.2008

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

30.6.2008

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Tak

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Sektor wydobycia węgla

Przemysł wytwórczy

lub

Hutnictwo stali

Budownictwo okrętowe

Włókna syntetyczne

Przemysł motoryzacyjny

Przetwórstwo i obrót produktami rolnymi Tak

Wszystkie usługi

lub

Usługi transportowe

Usługi finansowe

Inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna
Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo
Via Sabbadini, 31
I-33100 Udine

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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