
II

(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

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 234/01)

Data przyjęcia decyzji 23.6.2008

Numer pomocy NN 19/08, NN 20/08

Państwo członkowskie Niderlandy

Region —

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

Steun voor de vervanging van vistuig

Podstawa prawna Kaderwet LNV subsidies

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Pomoc dla sektora rybołówstwa

Forma pomocy Dotacje indywidualne

Budżet 246 900 EUR i 103 800 EUR

Intensywność pomocy Maksymalnie 30 %

Czas trwania pomocy 2006

Sektory gospodarki Sektor rybołówstwa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerie van Landbouw
Natuur en Voedselkwaliteit
Dienst Regelingen

Inne informacje Sprawozdanie roczne

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 23.6.2008

Numer pomocy N 24/08

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region —

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

Zmírnění následků škod způsobených povodněmi v období od 28. května do
2. července 2006 na rybích obsádkách v rybnících

Podstawa prawna 1. Usnesení vlády ČR ze dne 1. listopadu 2006 č. 1246 o finančním řešení
zmírnění škod způsobených na zem. majetku, vodohospodářské infrastruk-
tuře, korytech vodních toků a rybnících v důsledku povodní v období od
28. května do 2. července 2006

2. Usnesení vlády ČR ze dne 3. července 2006 č. 845 k povodňové situaci v ČR
a následkům povodňových škod v období od 28. května do 2. července
2006

3. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
4. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
5. Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
6. Vyhláška č. 197/2004

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Złagodzenie szkód w zasobach rybnych stawów hodowlanych, powstałych w
wyniku powodzi, które wystąpiły w okresie od 28 maja do 2 lipca 2006 r. (prze-
dłużenie poprzedniego programu)

Forma pomocy Pomoc bezpośrednia

Budżet 10 000 000 CZK łącznie

Intensywność pomocy 50 % kwoty szkód poniesionych w zasobach rybnych

Czas trwania pomocy Od 4.5.2007 do 31.12.2008

Sektory gospodarki Rybołówstwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17
CZ-117 05 Praha 1

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 26.6.2008

Numer pomocy N 25/08

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region —

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

Zmírnění následků škod způsobených povodněmi v jarních měsících roku 2006
na rybích obsádkách v rybnících
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Podstawa prawna 1. Usnesení vlády České republiky č. 670 ze dne 31. května 2006 o finančním
řešení zmírnění škod způsobených povodněmi v jarních měsících roku 2006

2. Rozhodnutí vlády České republiky č. 121/2006 ze dne 2. dubna 2006
o vyhlášení krizové situace v důsledku rozsáhlých povodní

3. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
4. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
5. Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství
6. Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybníkářství

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Złagodzenie szkód w zasobach rybnych stawów hodowlanych, powstałych w
wyniku powodzi wiosną 2006 r. (przedłużenie poprzedniego programu)

Forma pomocy Pomoc bezpośrednia

Budżet 30 000 000 CZK łącznie

Intensywność pomocy Maksymalnie 50 % kwoty szkód poniesionych w zasobach rybnych

Czas trwania pomocy Od 18.12.2006 do 31.12.2008

Sektory gospodarki Rybołówstwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17
CZ-117 05 Praha 1

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 23.6.2008

Numer pomocy N 71/08

Państwo członkowskie Estonia

Region Lääne-Eesti

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

Kihnu Külmhoone AS

Podstawa prawna 1) Kalandusturu korraldamise seadus
2) Regionaalministri 23. novembri 2006. aasta käskkiri nr 123, millega kinnitati

Kihnu regionaalprogramm aastateks 2007 — 2010
3) Kihnu regionaalprogrammile eraldatud vahenditest finantseerimise taotlemise

ja menetlemise kord, heaks kiidetud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juha-
tuse poolt

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Pomoc na inwestycje w zakresie przetwórstwa i wprowadzania na rynek
produktów rybołówstwa i akwakultury w ramach programu regionalnego Kihnu,
który ustanawia system pomocy, który ma przyczyniać się do rozwoju regional-
nego, odbudowy i utrzymania kultury na estońskiej wyspie Kihnu

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia
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Budżet 2 466 140 EEK (około 157 615 EUR) na cały projekt

Intensywność pomocy 58,8 % całego projektu

Czas trwania pomocy Od 1.2.2008 do 31.12.2008

Sektory gospodarki Rybołówstwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Liivalaia 13/15
EE-1018 Tallinn

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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