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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 188/01)

Data przyjęcia decyzji 19.3.2008

Numer pomocy N 601/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Umbria

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

Ingegneria finanziaria: contributi a sostegno di fondi di garanzia

Podstawa prawna Deliberazione della giunta regionale n. 2144/07

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój obszarów wiejskich

Forma pomocy Zabezpieczenia

Budżet 2 000 000 EUR

Intensywność pomocy Program nie zawiera elementów pomocy państwa

Czas trwania pomocy Do końca 2013 r.

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Umbria
Centro direzionale Fontivegge
I-06127 Perugia

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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Data przyjęcia decyzji 3.6.2008

Numer pomocy N 642/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Friuli Venezia Giulia

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

Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura

Podstawa prawna Progetto di legge regionale n. 271/07 «Disciplina e promozione dell'apicoltura»

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Środek ten ma na celu zachęcenie do promowania pszczelarstwa na terytorium
regionu

Forma pomocy Dotacje

Budżet 90 000 EUR

Intensywnośc pomocy Max. 60 % (pomoc na inwestycje)

Max. 100 % (pomoc na pomoc techniczną)

Czas trwania pomocy Program pomocy będzie stosowany po zatwierdzeniu przez Komisję do dnia
31 grudnia 2009 r.

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagne
Via A. Caccia, 17
I-33100 Udine

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 24.1.2008

Numer pomocy N 734/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Lombardia

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

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (tromba d'aria del 30
agosto 2007 in alcuni comuni della Regione Lombardia, provincia di Bergamo)

Podstawa prawna Decreto legislativo n. 102/04

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Złe warunki klimatyczne

Forma pomocy Dotacje
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Budżet Patrz dokumentacja pomocy NN 54/A/04

Intensywność pomocy Maksymalnie 100 %

Czas trwania pomocy Do zakończenia wypłacania pomocy

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20
I-00187 Roma

Inne informacje Środek wykonawczy programu zatwierdzonego przez Komisję w ramach
pomocy państwa NN 54/A/04 (pismo Komisji C(2005) 1622 wersja ostateczna,
z dnia 7 czerwca 2005 r.)

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 13.2.2008

Numer pomocy N 737/07

Państwo członkowskie Litwa

Region —

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

Parama garantiniam užmokesčiui kompensuoti

Podstawa prawna — Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas (Žin., 2002, Nr.
72-3009);

— Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr.
912 „Dėl žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ (Žin., 1997, Nr. 79-2009;
2003, Nr. 57-2542; 2005, Nr. 78-2825; Nr. 105-3874 );

— Garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisy-
klių projektas

Rodzaj środka pomocy Pomoc inwestycyjna w sektorze podstawowej produkcji rolnej

Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Wypłata gwarancji

Budżet Budżet całkowity: 54 000 000 LTL

Intensywność pomocy Do 40 %

Czas trwania 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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