
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 208/05)

Numer pomocy XA 7011/08

Państwo członkowskie Francja

Region —

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Aides à la recherche et au développement relatif au secteur agricole et alimen-
taire dans les départements d'Outre-mer

Podstawa prawna Articles L621-1 à L621-11, articles R621-1 à R621-43 et articles R684-1 à
R684-12 du code rural

Art. 5a rozporządzenia (WE) nr 70/2001

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

532 000 EUR

Gwarantowane
pożyczki

—

Pomoc indywidualna Całkowita kwota po-
mocy

—

Gwarantowane
pożyczki

—

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2–6 i art. 5 rozporządzenia Tak (do 50 %)

Data realizacji Marzec 2008 r. pod warunkiem zatwierdzenia przez Komisję

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2013

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

— Górnictwo węglowe

— Wszystkie sektory związane z produkcją

lub

Przemysł stalowy

Przemysł stoczniowy

Przemysł włókien syntetycznych

Przemysł samochodowy

Inne sektory związane z produkcją

— Wszystkie usługi

lub

Usługi transportowe

Usługi finansowe

Inne usługi Sektor rolny

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

ODEADOM

12, rue Henri Rol-Tanguy
TSA 60006
F-93555 Montreuil Cedex
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Numer pomocy XA 7015/08

Państwo członkowskie Republika Litewska

Region —

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Pagalba kokybiškų žemės ūkio produktų gamybai skatinti

Podstawa prawna Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymas
Nr. 3D-184 „Dėl pagalbos kokybiškų žemės ūkio produktų gamybai skatinti
teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 46-1759) (Décret no 3D-184)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. 3D-
111 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-184
„Dėl pagalbos kokybiškų žemės ūkio produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 27-991) (Décret no 3D-111)

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

4,0 mln LTL, 1,159 mln
EUR po oficjalnym kursie
wymiany EUR

Gwarantowane
pożyczki

—

Pomoc indywidualna Całkowita kwota po-
mocy

—

Gwarantowane
pożyczki

—

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

Data realizacji 20.3.2008

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30.6.2008 (*)

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Inne sektory związane z produkcją Przetwórstwo produktów rol-
nych

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)
LT-01103 Vilnius

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

(*) Ponieważ Komisja dokonała przeglądu rozporządzenia (WE) nr 70/2001 i przedłużyła okres jego obowiązywania, czas trwania pomocy
zostanie wydłużony w razie konieczności, a Komisja zostanie o tym odpowiednio poinformowana.
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