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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

(2008/C 262/01)

Data przyjęcia decyzji 18.8.2008

Numer środka pomocy N 125/08

Państwo członkowskie Węgry

Region —

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

Agrárcélú kezességvállalás támogatástartalmának kiszámítása (AVHGA)

Podstawa prawna —

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Metoda obliczania pomocy przyznawanej przez państwo w formie gwarancji
kredytowych

Forma pomocy Gwarancja

Budżet —

Intensywność pomocy —

Czas trwania pomocy 31.12.2013

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Kossuth Lajos tér 11.
H-1055 Budapest

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 31.7.2008

Numer środka pomocy N 285/08

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Castilla y León

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

Ayudas para la promoción del cooperativismo agrario

Podstawa prawna Proyecto de Orden por la que se convocan las ayudas para promover y fomentar
el cooperativismo agrario en la Comunidad Autónoma de Castila y León

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Promowanie zatrudniania personelu technicznego przez stowarzyszeniowe jed-
nostki rolnicze na obszarach wiejskich w celu poprawy wyników działalności
produkcyjnej, przetwórczej i handlowej oraz zarządzania technicznego, rachun-
kowości i administracji

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 800 000 EUR rocznie

Intensywność pomocy Zmienna, w zależności od zatrudnionego pracownika (40–60 %)

Czas trwania pomocy 2008-2013

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Consejería de Agricultura y Ganadería
Junta de Castilla y León
C/ Rigoberto Cortejoso, 14
E-47014 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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