
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 167/03)

Numer pomocy XA 7008/08

Państwo członkowskie Republika Federalna Niemiec

Region Freistaat Sachsen

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Förderrichtlinie des Freistaates Sachsen zur Absatzförderung der Land- und
Ernährungswirtschaft (RL AbsLE)

Podstawa prawna Förderrichtlinie des Freistaates Sachsen zur Absatzförderung der Land- und
Ernährungswirtschaft (RL AbsLE) in Verbindung mit der Haushaltsordnung des
Freistaates Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung — SäHO)

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

0,84 mln EUR

Gwarantowane pożyczki —

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy —

Gwarantowane pożyczki —

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2–6 i art. 5 rozporządzenia Tak

Data realizacji programu pomocy 1.1.2008

Data zakończenia programu lub w
przypadku pomocy indywidualnej
data płatności ostatniej raty

31.12.2013

Cel pomocy Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Nie

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

— Górnictwo

— Wszystkie sektory związane z produkcją

albo

— Przemysł stalowy

— Budownictwo okrętowe

— Przemysł włókien syntetycznych

— Przemysł motoryzacyjny

— Inne sektory związane z przemysłem

— Przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu
produktów rolnych

Tak

— Wszystkie usługi

albo

— Transport

— Usługi finansowe

— Pozostałe usługi
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft

August-Böckstiegel-Straße 1
D-01326 Dresden

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Numer pomocy XA 7010/08

Państwo członkowskie Republika Federalna Niemiec

Region Freistaat Sachsen

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Allgemeine Teilnahmebedingungen für vom Sächsischen Staatsministerium für
Umwelt und Landwirtschaft geförderte Gemeinschaftsbeteiligungen in den Be-
reichen Verkaufsförderung und Messen als Anlage zum Rahmenvertrag

Podstawa prawna Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung —

SäHO)

Allgemeine Teilnahmebedingungen für vom Sächsischen Staatsministerium für
Umwelt und Landwirtschaft geförderte Gemeinschaftsbeteiligungen in den Be-
reichen Verkaufsförderung und Messen als Anlage zum Rahmenvertrag

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

1,9 mln EUR

Gwarantowane pożyczki —

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy —

Gwarantowane pożyczki —

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2–6 i art. 5 rozporządzenia Tak

Data realizacji programu pomocy 1.3.2008

Data zakończenia programu lub w
przypadku pomocy indywidualnej
data płatności ostatniej raty

31.12.2013

Cel pomocy Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Nie

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

— Górnictwo

— Wszystkie sektory związane z produkcją

albo

— Przemysł stalowy

— Budownictwo okrętowe

— Przemysł włókien syntetycznych

— Przemysł motoryzacyjny

— Inne sektory związane z przemysłem

— Przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu
produktów rolnych

Tak

— Wszystkie usługi

albo

— Transport

— Usługi finansowe

— Pozostałe usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Archivstraße 1
D-01097 Dresden

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

2.7.2008 C 167/9Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


