
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 264/06)

Nr pomocy XP 3/08

Państwo członkowskie Włochy

Region Marche

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Diversificazione dell'attività delle aziende agricole

Podstawa prawna Articolo 52 (a) (i) e 53 del regolamento (CE) n. 1698/2005 — Articolo 35 e
punto 5.3.3.1.1. dell'Allegato II del regolamento (CE) n. 1974/2006 —

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche approvato dalla Commis-
sione europea con decisione C (2008) 724 del 15.2.2008 — Misura 5.3.3.1.1
— sottomisura b)

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

4 000 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (EWG) nr 70/2001

Data realizacji Od dnia publikacji niniejszego zestawienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europej-
skiej

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2013

Cel pomocy Pomoc dla MŚP

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów: rolnictwo, leśnictwo, turystyka,
handel, rzemiosło i usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Marche
Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca
Via Tiziano, 44
I-60125 Ancona

Adres internetowy:
www.agri.marche.it/Aree%20tematiche/aiuti%20di%20stato/diversificazione%
20aree%20bieticole.pdf

Inne informacje Pomoc będzie przyznawana wyłącznie w odniesieniu do działań podejmowanych
po opublikowaniu zestawienia informacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europej-
skiej oraz zgodnie z priorytetami, wymogami, warunkami i wszystkimi innymi
ustaleniami zawartymi w środku 5.3.3.1.1 Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007-2013 regionu Marche, zatwierdzonego przez Komisję Europejską
decyzją C (2008) 724 z dnia 15 lutego 2008 r., stanowiącą podstawę prawną
niniejszego programu pomocy

Numer środka pomocy XP 4/08

Państwo członkowskie Hiszpania

Region La Rioja
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Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Bases Reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas al fomento de la
pequeña y mediana industria agroalimentaria

Podstawa prawna Orden 10/2008, de 3 de junio de 2008, de la Consejería de Industria, Innova-
ción y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al
fomento de la pequeña y mediana industria agroalimentaria, en régimen de
concurrencia competitiva. (B.O.R. no 75/2008, de 7 de junio de 2008)

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

3,233 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 7.6.2008 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Nie

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

— Sektor wydobycia węgla

— Wszystkie sektory związane z produkcją

o

— Hutnictwo stali

— Budownictwo okrętowe

— Przemysł włókien syntetycznych

— Przemysł motoryzacyjny

— Inne sektory związane z produkcją

— Przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu
produktów rolnych

Tak

— Wszystkie usługi:

o

— Usługi transportowe

— Usługi finansowe

— Inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

C/Muro de la Mata no 13-14
E-26071 Logroño (La Rioja)
Dirección Internet publicación régimen de ayuda:
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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Numer pomocy XP 6/08

Państwo członkowskie Włochy

Region Calabria

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Agevolazioni per gli investimenti per la promozione della certificazione di
sistemi di qualità del prodotto, del processo, ambientali e sociali

Podstawa prawna Legge 598/94 articolo 11

Delibera della Giunta della Regione Calabria n. 436 del 23.6.2008

Decreto Dirigenziale n. 8235 del 26 giugno 2008

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

5 mln EUR

Gwarantowane pożyczki —

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

—

Gwarantowane pożyczki —

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 7 rozporządzenia Tak

Data realizacji 23.6.2008

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2008

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Tak

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Nie

— Sektor wydobycia węgla

— Wszystkie sektory związane z produkcją

lub

— Hutnictwo stali

— Budownictwo okrętowe

— Przemysł włókien syntetycznych

— Przemysł motoryzacyjny

— Inny sektor związany z produkcją

— Wszystkie usługi

lub

— Usługi transportowe

— Usługi finansowe

— Inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Calabria
Dipartimento n. 5 «Attività Produttive»

Viale Cassiodoro
Palazzo Europa
I-88100 Santa Maria di Catanzaro

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Nie
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