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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 174/01)

Data przyjęcia decyzji 29.10.2007

Numer pomocy N 401/06

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region —

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

Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat

Podstawa prawna Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat
a o změně některých souvisejících zákonů.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů.

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 2
a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc na rzecz zwierząt gospodarskich

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Budżet całkowity: 1 800 mln CZK (około 64,2 mln EUR)

Budżet roczny: 300 mln CZK (około 10,7 mln EUR)

Intensywność pomocy Zmienna

Czas trwania pomocy Od dnia zatwierdzenia przez Komisję do dnia 31 grudnia 2012 r.

Sektory gospodarki Rolnictwo
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo zemědělství České republiky
Těšnov 17
CZ-117 05 Praha 1

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 3.6.2008

Numer pomocy N 139/07

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region Ústecký

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

Hospodaření v lesích v Ústeckém kraji

Podstawa prawna Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích.

Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na roky
2007 až 2009

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Leśnictwo

Forma pomocy Dotacja

Budżet Razem: 75 mln CZK (około 2,67 mln EUR)

Rocznie: 25 mln CZK (około 890 000 EUR)

Intensywność pomocy Zmienna. Do 86 % wydatków kwalifikowalnych

Czas trwania pomocy Od daty zatwierdzenia przez Komisję do dnia 31 grudnia 2009 r.

Sektory gospodarki Leśnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 48
CZ-400 02 Ústí nad Labem

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 3.6.2008

Numer pomocy N 606/07

Państwo członkowskie Estonia

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

Laenud läbi krediidiasutuste

Podstawa prawna — Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus, RT I 2004, 32, 227

— Laenu taotlemise ja menetlemise kord. Kinnitatud Maaelu Edendamise sihta-
sutuse nõukogu 13. aprilli 2005 otsusega

Rodzaj środka pomocy Środek nie stanowi pomocy

Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy —

Budżet Całkowita kwota pożyczek wynosi około 900 mln EEK (ok. 57,5 mln EUR)

Intensywność pomocy —

Czas trwania pomocy 1.1.2008-1.1.2013

Sektory gospodarki Rolnictwo, usługi finansowe

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Maaelu Edendamise Sihtasutus
R. Tobiase 4
EE-10147 Tallinn

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 3.6.2008

Numer pomocy N 682/07

Państwo członkowskie Litwa

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Dalies draudimo įmonių išlaidų, susidariusių išmokant draudimo išmokas už
nuostolius, patirtus dėl stichinės sausros, kompensavimas

Podstawa prawna — 2007 m. lapkričio d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl
pasėlių draudimo įmokų žemės ūkio veiklos subjektams ir draudimo įmonių
išlaidų dalinio kompensavimo“ (Žin., 2007)

— Dalies draudimo įmonių išlaidų, susidariusių išmokant draudimo išmokas už
nuostolius, patirtus dėl stichinės sausros, kompensavimo taisyklių (projektas)

Rodzaj środka pomocy Państwowy program reasekuracji

Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: 90 000 000 LTL

Intensywność pomocy Zmienna
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Czas trwania (okres) pomocy Do 31.12.2013

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Gedimino pr. 19
LT-01103 Vilnius

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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