
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa
przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzą-
cych działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniają-

cego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

(2008/C 177/04)

Numer XA: XA 7006/08

Państwo członkowskie: Włochy

Nazwa programu pomocy:

Decreto del direttore generale dello sviluppo rurale del ministero
delle Politiche agricole alimentari e forestali prot. 2065 del 13
febbraio 2008 recante «Procedura concorsuale per la selezione
di progetti di ricerca e sviluppo nel settore dell'agricoltura
proposti dalle piccole e medie imprese condotte da giovani
imprenditori agricoli, da realizzarsi attraverso la collaborazione
di Istituzioni pubbliche di ricerca»

Podstawa prawna:

Legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante «Norme per la diffu-
sione e la valorizzazione dell'imprenditoria in agricoltura».

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art.
1, comma 1068 e comma 1074

Planowane w ramach programu roczne wydatki:
4 000 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

Pomoc zostanie udzielona z zachowaniem maksymalnych
pułapów przewidzianych w obowiązujących przepisach wspól-
notowych (art. 5a rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001,
zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004)

Data realizacji:
Program zacznie obowiązywać od dnia publikacji numeru rejes-
tracyjnego wniosku o wyłączenie na stronie internetowej
Komisji Europejskiej — Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Czas trwania programu pomocy: Pięć lat

Cel pomocy:
Pomoc ma na celu wspieranie badań i rozwoju w małych i śred-
nich przedsiębiorstwach prowadzących działalność w sektorze
rolnym, zgodnie z art. 5a rozporządzenia (WE) nr 70/2001,
zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 364/2004

Sektor(-y) gospodarki: Przedsiębiorczość młodych rolników

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche di sviluppo
Direzione generale dello sviluppo rurale
Via XX Settembre n. 20
I-00187 Roma

Strona internetowa:
http://www.politicheagricole.it/SviluppoRurale/AiutiStato/Dispo-
sizioniNazionali/07-20080213_BandoC_2065_SR_OIGA.htm
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Salvatore PETROLI)
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