
Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2008/C 229/03)

Data przyjęcia decyzji 2.7.2008

Numer pomocy N 180/08

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Castilla y León

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

Aportación económica a las actividades promovidas por los Consejos Regula-
dores y demás Asociaciones Sectoriales Alimentarias para el desarrollo de
programas voluntarios de fomento y divulgación de la calidad alimentaria
(programa V de apoyo a las actividades de publicidad de la calidad)

Podstawa prawna Orden de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se aprueban las
bases reguladoras de la aportación económica del Instituto Tecnológico Agrario
de Castilla y León a las actividades promovidas por los Consejos Reguladores y
demás Asociaciones Sectoriales Alimentarias para el desarrollo de programas
voluntarios de fomento y divulgación de la calidad alimentaria, para el período
2008-2013.

Acuerdo del Consejo del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León por el
que se convoca para el año 2008 la aportación económica a las actividades
promovidas por los Consejos Reguladores y demás Asociaciones Sectoriales
Alimentarias para el desarrollo de programas voluntarios de fomento y divulga-
ción de la calidad alimentaria (programa V de apoyo a las actividades de publi-
cidad de la calidad)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Celem pomocy jest finansowanie kampanii promocyjnych na rzecz produkcji
wysokiej jakości na rynku hiszpańskim

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 6 mln EUR

Intensywność pomocy Maksymalnie 50 %

Czas trwania pomocy 2008-2013

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
Carretera de Burgos, Km 119
E-47071 Valladolid

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 22.7.2008

Numer pomocy N 207/08

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Cataluña

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

Créditos para fomentar la implantación de mallas de protección contra el
granizo (Cataluña)

Podstawa prawna Proyecto de Orden por la cual se aprueban las bases reguladoras de la línea de
créditos del Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural para el
fomento de la protección contra el granizo en las explotaciones frutícolas de
manzano y peral de Cataluña y se convocan los correspondientes al año 2008

Rodzaj środka pomocy Pomoc inwestycyjna dla rolniczej produkcji podstawowej

Cel pomocy Zmniejszenie kosztów produkcji i poprawa jakości

Forma pomocy Pożyczki subsydiowane

Budżet Razem: 105 000 000 EUR, rocznie: 21 000 000 EUR

Intensywność pomocy Maksymalnie 50 %

Czas trwania pomocy Do 31.12.2012

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
E-08007 Barcelona

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 2.7.2008

Numer pomocy N 253/08

Państwo członkowskie Włochy

Region Friuli Venezia Giulia

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

Programma di ricerca per la qualificazione genetica dei suini

Podstawa prawna Legge regionale 30/2007, articolo 5, commi 23-24

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Pomoc na badania naukowe i rozwój

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie
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Budżet Budżet całkowity w wysokości 1 mln EUR

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania pomocy 1.9.2008-31.12.2013

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna
Via Sabbadini, 31
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/
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