
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 227/04)

Numer pomocy XA 7013/08

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region England

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Food from Britain Regional Support for Quality Food (Processing and Marke-
ting) Scheme

Podstawa prawna The Agricultural Marketing Act 1983 as amended and the Regional Develop-
ment Agencies Act 1998

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

4,50 mln GBP

Gwarantowane pożyczki —

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy —

Gwarantowane pożyczki —

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

Data realizacji 14.4.2008

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 31.3.2013

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektor(-y) gospodarki Przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu produktów wymienionych w załącz-
niku 1

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

English Regional Development Agencies

East of England Regional Development Agency
The Business Centre
Station Road, Histon
Cambridge CB24 9LQ
United Kingdom

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Numer pomocy XA 7014/08

Państwo członkowskie Francja

Region —

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Aides aux études de faisabilité technique dans les secteurs agricoles et alimen-
taires pour les départements d'Outre-mer.

L'objectif de l'aide est le transfert et la transposition du savoir-faire entre les
régions ultrapériphériques ainsi que l'adaptation des techniques culturales
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Podstawa prawna — Articles L621-1 à L621-11, articles R621-1 à R621-43 et articles R684-1 à
R684-12 du code rural

— Article 5 ter du règlement (CE) no 70/2001 modifié

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

150 000 EUR

Gwarantowane pożyczki —

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy —

Gwarantowane pożyczki —

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2–6 i art. 5 rozporządzenia Tak (do 75 %)

Data realizacji Marzec 2008 r., pod warunkiem zatwierdzenia przez Komisję

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 31.12.2013

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektor(-y) gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

ODEADOM

12, rue Henri Rol-Tanguy
TSA 60006
F-93555 Montreuil Cedex

Numer pomocy XA 7016/08

Państwo członkowskie Republika Litewska

Region —

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Parama kreditų palūkanoms kompensuoti (XA 7044/07 pakeitimas)

Podstawa prawna Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas
Nr. 3D-177 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo
Nr. 3D-160 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo
2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB žemės ūkio paskolų garantijų fondo
garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

4 mln LTL, lub
1,16 mln EUR według
oficjalnego kursu wymi-
any

Gwarantowane pożyczki —

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy —

Gwarantowane pożyczki —

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

Data realizacji 1.5.2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30.6.2008 (*)
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Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektor(-y) gospodarki Produkcja (w tym przetwórstwo produktów rolnych) oraz usługi rolne

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

(*) Jeżeli Komisja wprowadzi zmiany do rozporządzenia (WE) nr 70/2001 oraz przedłuży jego okres obowiązywania, w razie potrzeby,
czas trwania programu pomocy zostanie przedłużony, o czym Komisja zostanie odpowiednio poinformowana.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie

Vidmantas KANOPA

Numer pomocy XA 7017/08

Państwo członkowskie Niemcy

Region Hessen

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Förderung der Erzeugung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen hoher Qualität;
Hier: Beratung und sonstige Unternehmensdienstleistungen und -tätigkeiten.

Das Unternehmen „Marketinggesellschaft GUTES AUS HESSEN GmbH (MGH)“
ist eine vom Land Hessen mit hoheitlichen Funktionen beliehene Organisation.
Ihre Aufgaben sind in dem Hessischen Agrar-Marketingvertrag festgelegt.

Eine Teilaufgabe besteht darin, jährlich bis zu 0,150 Mio. EUR für die Inan-
spruchnahme von Dienstleistungen durch externe Berater sowie die erstmalige
Teilnahme an Messen und Ausstellungen zu verwenden.

Die beihilfefähigen Kosten richten sich nach den in den Artikeln 4 (2) und (7)
sowie Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 genannten Intensitäten.

Jede indirekte Hilfe an Primärerzeuger ist nur dann mit dem EG-Vertrag
vereinbar, soweit es sich um eine Beihilfe gemäß Verordnung (EG)
Nr. 1998/2006, Verordnung (EG) Nr. 1857/2006 oder eine Beihilfe der
Rahmenregelung der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen im Agrar- und Forst-
sektor handelt

Podstawa prawna Hessischer Agrar-Marketingvertrag

Roczne wydatki planowane w ramach
programu lub całkowita kwota
pomocy indywidualnej przyznanej
podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

0,15 mln EUR

Gwarantowane pożyczki —

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy —

Gwarantowane pożyczki —

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2–7 i art. 5 rozporządzenia Tak

Data realizacji Od dnia publikacji programu pomocy

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 31.12.2013
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Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektor(-y) gospodarki Przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Marketinggesellschaft GUTES AUS HESSEN GmbH (MGH)

Homburger Straße 9
D-61169 Friedberg

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Numer pomocy XA 7018/08

Państwo członkowskie Republika Federalna Niemiec

Region Gesamtes Bundesgebiet

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Beratungsförderung des Deutschen Weinfonds/Deutschen Weininstituts

Podstawa prawna Leitlinien des Deutschen Weinfonds/Deutschen Weininstituts zur Förderung von
Beratungsleistungen auf Grundlage des § 37 Abs. 1 Weingesetz

Roczne wydatki planowane w ramach
programu lub całkowita kwota
pomocy indywidualnej przyznanej
podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

Ok. 0,5 mln EUR

Gwarantowane pożyczki —

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy —

Gwarantowane pożyczki —

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

Data realizacji 1.4.2008

Data zakończenia programu lub, w
przypadku pomocy indywidualnej,
data płatności ostatniej raty

31.12.2013

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektor(-y) gospodarki Przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Deutscher Weinfonds — Anstalt des öffentlichen Rechts/Deutsches Weininstitut
GmbH

Gutenbergplatz 3-5
D-55116 Mainz

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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