
Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2009/C 2/06)

Data przyjęcia decyzji 4.12.2008

Numer środka pomocy N 645/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region —

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

Proyecto de Orden APA de medidas urgentes para reparar los daños causados
por inundaciones acaecidas por el desbordamiento del río Ebro en marzo y abril
de 2007

Podstawa prawna Proyecto de Orden APA/2007, por la que se desarrolla el artículo 4 del Real
Decreto-Ley no 3/2007, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes
para reparar los daños causados por las inundaciones producidas por desborda-
mientos en la cuenca del río Ebro durante la última semana del mes de marzo y
la primera del mes de abril de 2007

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Odszkodowanie za straty poniesione w wyniku wystąpienia nadzwyczajnego
zdarzenia

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia i ulgi podatkowe

Budżet 2 287 535 EUR

Intensywność pomocy Maksymalnie 80 %

Czas trwania pomocy Ad hoc

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Entidad Estatal de Seguros Agrarios
Ministerio de Agricultura
C/ Miguel Angel 23, 5a planta
28010 Madrid
ESPAÑA

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 4.12.2008

Numer środka pomocy N 358/08

Państwo członkowskie Niderlandy

Region —

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Garantstelling landbouwondernemingen

Podstawa prawna Kaderwet LNV-subisdies en Regeling LNV-subsidies

Rodzaj środka pomocy Gwarancja
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Cel pomocy Środek dotyczy dotacji ogólnej dla sektora rolniczego w formie gwarancji w celu
wsparcia inwestycji związanych z odbudową, przejęciem, utrzymaniem lub ulep-
szeniem małych lub średnich gospodarstw rolnych

Forma pomocy Po wpłaceniu premii, gwarancja w wysokości 80 % pożyczki na inwestycje rolne

Budżet Faktyczne płatności gwarancji wyniosą średnio maksymalnie 3,6 mln EUR
rocznie

Intensywność pomocy Gwarancja ogólna: 3,33 %, gwarancja dla młodych rolników: 5,83 %, gwarancja
„plus”: 3,33 %, gwarancja plus na pożyczki niepreferencyjne: 3,15 %

Czas trwania pomocy 2009-2014

Sektory gospodarki Sektor rolniczy

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
NEDERLAND

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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