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KOMISJA

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

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2009/C 13/01)

Data przyjęcia decyzji 10.12.2008

Numer środka pomocy N 2/08

Państwo członkowskie Włochy

Region Provincia Autonoma di Bolzano

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

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi nel settore zootecnico

Podstawa prawna Legge della Provincia di Bolzano n. 11 del 14 dicembre 1998 [Articolo 4,
lettera k)]

Progetto di Deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano del 27 agosto
2008 sui criteri e modalità per la concessione di aiuti per il pagamento di premi
assicurativi nel settore zootecnico

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc na ubezpieczenia w sektorze rolnym

Forma pomocy Dotacje kapitałowe

Budżet Budżet ogółem: 9 600 000 EUR

Budżet roczny: 1 600 000 EUR

Intensywność pomocy Maksymalnie 50 %

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

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Provincia Autonoma di Bolzano
Via Conciapelli 69
I-39100 Bolzano

Inne informacje Pomoc wprowadza zmiany dotyczące przede wszystkim rozszerzenia kategorii
beneficjentów w pomocy zatwierdzonej przez Komisję w ramach programu
pomocy NN 78/2000 (ex N 165/2000)

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 8.12.2008

Numer środka pomocy N 223/08

Państwo członkowskie Hiszpania

Region —

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Ayudas a la inversión en favor de una gestión sostenible de las deyecciones
porcinas

Podstawa prawna Proyecto de Real Decreto de 2008 por el que se establecen medidas de apoyo
para determinados proyectos de mejora de la gestión medioambiental de las
deyecciones porcinas.

Ley General de Subvenciones no 38/03 de 17 de noviembre de 2003

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc inwestycyjna na poprawę zrównoważonego zarządzania środowiskowego
odchodami trzody chlewnej

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: 20 mln EUR (2008–2012)

Roczny budżet: 4 mln EUR

Intensywność pomocy 75 %–60 % — maksymalnie 200 000 EUR na projekt

Czas trwania pomocy Począwszy od daty zatwierdzenia przez Komisję do dnia 31 grudnia 2012 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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