
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 254/05)

Nr środka pomocy XP 2/08

Państwo członkowskie Szwecja

Region —

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Stöd till insatser på livsmedelsområdet

Podstawa prawna 8, 9 och 12 §§ förordningen (2008:80) om stöd till insatser på livsmedels-
området

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

Program pomocy Całkowita roczna kwota
pomocy

10,480 mln SEK w 2008 r.,

21,480 mln SEK w roku
2009 i 2010.

Kwoty te obejmują także
pomoc przyznawaną na
mocy art. 15 ust. 2 lit. a), c)
i d) rozporządzenia Komisji
(WE) nr 1857/2006 oraz na
mocy art. 4 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 68/2001

Gwarantowane
pożyczki

—

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

—

Gwarantowane
pożyczki

—

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2–6 oraz art. 5 rozporzą-
dzenia

Tak (art. 5)

Data realizacji Począwszy od dnia 1 maja 2008 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31 grudnia 2010 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

— Sektor wydobycia węgla

— Wszystkie sektory związane z produkcją

lub

— Hutnictwo stali

— Budownictwo okrętowe

— Przemysł włókien syntetycznych

— Przemysł motoryzacyjny

— Inny sektor związany z produkcją Przemysł spożywczy

— Wszystkie usługi

lub

— Transport

— Usługi finansowe

— Inne usługi
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Nr środka pomocy XP 5/08

Państwo członkowskie Litwa

Region —

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija gavėjams (Nr.
7019/2007 pakeitimas) [Viss återbetalning av garantibetalningar till mottagare
av garantilån (ändring av nr 7019/2007).]

Podstawa prawna Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 15 d. įsakymas
Nr. 3D-206 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr.
3D-161 „Dėl Garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensa-
vimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (décret ministériel no 3D-206 modifiant
le décret no 3D-161)

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

Program pomocy Całkowita roczna kwota
pomocy

1,5 mln LTL lub 0,435 mln
EUR zgodnie z oficjalnym
kursem wymiany

Gwarantowane
pożyczki

—

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

—

Gwarantowane
pożyczki

—

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2–6 oraz art. 5 rozporzą-
dzenia

Tak

Data realizacji Od dnia 20 kwietnia 2008 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 30 czerwca 2008 r. (*)

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

— wszystkie sektory związane z produkcją,
— wszystkie usługi

Produkcja (w tym przetwór-
stwo produktów rolnych) i
usługi na obszarach wiej-
skich

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (ministère de l'agriculture)

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

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

(*) Jeśli Komisja wprowadzi zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 70/2001, przedłużając okres jego ważności, czas trwania programu
pomocy zostanie w razie potrzeby przedłużony, o czym Komisja zostanie odpowiednio poinformowana.
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