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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 329/01)

Data przyjęcia decyzji 19.11.2008

Numer środka pomocy N 610/07 i N 684/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Wyspy Kanaryjskie

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

Ayudas por daños en producciones e infraestructuras en el sector agrario produ-
cidos por los incendios de 2007

Podstawa prawna Orden de 12 de septiembre de 2007, por la que se regulan las ayudas por daños
en producciones e infraestructuras en el sector agrario previstas en el Decreto
no 326/2007, de 7 de agosto, de ayudas y medidas urgentes y de carácter excep-
cional para reparar los daños producidos por los incendios acaecidos en
Canarias

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Odszkodowanie za straty poniesione w wyniku wystąpienia nadzwyczajnego
zdarzenia

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia i ulgi podatkowe

Budżet 11 950 000 EUR

Intensywność pomocy Maksymalnie 100 %

Czas trwania pomocy Ad hoc

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de
Canarias
C/ José Manuel Guimerá no 8
Edificio de Servicios Mútiples II, Planta 3a

E-38071 Santa Cruz de Tenerife

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 19.11.2008

Numer środka pomocy N 10/08

Państwo członkowskie Hiszpania

Region —

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Subvenciones destinadas al fomento de sistemas de producción en regímenes
extensivos

Podstawa prawna Real Decreto no 1724/2007, de 21 de diciembre, por el que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de sistemas de
producción de razas ganaderas autóctonas en regímenes extensivos.

Ley no 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc rolno-środowiskowa i pomoc na rzecz dobrostanu zwierząt

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Budżet ogółem: 148 mln EUR

Budżet roczny: 23 mln EUR w 2008 r.; 25 mln EUR w 2009 r.; 25 mln EUR w
2010 r.; 25 mln EUR w 2011 r.; 25 mln EUR w 2012 r. i 25 mln EUR w
2013 r.

Intensywność pomocy Maksymalnie 130 EUR/100 EUR za DJP; maksymalnie 6 000 EUR na gospodar-
stwo

Czas trwania pomocy Od dnia zatwierdzenia przez Komisję do dnia 31 grudnia 2013 r.

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Paseo Infanta Isabel, no 1
E-28014 Madrid

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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