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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 206/01)

Data przyjęcia decyzji 17.6.2008

Numer pomocy N 649/07

Państwo członkowskie Łotwa

Region —

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

Buferjoslu ierīkošana

Podstawa prawna „Aizsargjoslu likums” (pieņemts 5.2.1997.)
— Ministru kabineta 2001. gada 18. decembra noteikumos Nr. 531 „Noteikumi

par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā
piesārņojuma ar nitrātiem”

Rodzaj środka pomocy Płatności rolnośrodowiskowe

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Budżet całkowity: 0,45 mln LVL (około 0,64 mln EUR)

Intensywność pomocy Maksymalnie 100 %

Czas trwania pomocy Do 30.12.2013

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Lauku Atbalsta Dienests
Republikas laukums 2
LV-1981 Rīga

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 17.6.2008

Numer pomocy N 671/07

Państwo członkowskie Francja

Region —

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

Aides à la publicité des secteurs des fruits, des légumes, de l'horticulture, des
pommes de terre, des productions végétales spécialisées et de l'apiculture

Podstawa prawna Articles L 621-1 et suivants du Code rural, Décision du directeur de Viniflhor

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Celem pomocy jest sfinansowanie kampanii reklamowej, aby poprawić wize-
runek i zwiększyć spożycie owoców i warzyw, jak również produktów ogrodni-
czych na rynku francuskim i na rynkach zagranicznych

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 98 000 000 EUR

Intensywność pomocy Zmienna, maksymalnie w wysokości 100 %

Czas trwania pomocy 2008-2013

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de
l'horticulture (Viniflhor)
TSA 40004
F-93555 Montreuil sous Bois Cedex

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 23.5.2008

Numer pomocy N 167/08

Państwo członkowskie Republika Federalna Niemiec

Region Rheinland-Pfalz

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

Maßnahmen zur Revitalisierung der Wälder

Podstawa prawna Entwicklungsprogramm Agrarwirtschaft, Umweltmaßnahmen, Landentwicklung
des Landes Rheinland-Pfalz

Rodzaj środka pomocy Program pomocy
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Cel pomocy Rewitalizacja lasów

Forma pomocy Dotacja

Budżet 1 500 000 EUR rocznie

Intensywność pomocy 90 %

Czas trwania pomocy 2008-2013

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

—

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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