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

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2009/C 26/02)

Data przyjęcia decyzji 4.12.2008

Numer środka pomocy N 520/B/07

Państwo członkowskie Francja

Region —

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Régime cadre des aides à la recherche, au développement et à l'innovation des
collectivités, et de l'État pour ce qui concerne la gestion des fonds structurels et
le secteur agricole et agro-alimentaire

Podstawa prawna Les articles L 1511-2, L 1511-3, L 1511-5 et L 2251-1, L 3231-1, L 4211-1 du
code général des collectivités territoriales, l'article 20 de la Constitution française

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Działalność badawczo-rozwojowa

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia, pożyczki uprzywilejowane, dotacja na spłatę odsetek

Budżet 6 000 000 EUR

Intensywność pomocy Maksymalnie 100 %

Czas trwania pomocy 2008-2013

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Services d'État et collectivités territoriales

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 10.12.2008

Numer środka pomocy N 678/07

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region —

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

Vrácení části spotřební daně vybrané na motorová paliva použitá při zemědělské
produkci

Podstawa prawna Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc związana ze zwolnieniem z podatków na mocy dyrektywy 2003/96/WE

Forma pomocy Ulga podatkowa
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Budżet Razem: 10 200 mln CZK (około 408 mln EUR)

Rocznie: 1 700 mln CZK (około 68 mln EUR)

Intensywność pomocy 60 % kosztów kwalifikowalnych

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

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo zemědělství České republiky
Těšnov 17
CZ-117 05 Praha 1

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 19.11.2008

Numer środka pomocy NN 15/08 (ex N 517/07)

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Castilla y León

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Ayuda a «Proinserga, S.A.»

Podstawa prawna «Informe favorable de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León sobre la formalización de una
pignoración de depósito por “Ade Financiación, S.A.” a favor de la sociedad
“Proinserga, S.A.” para elevar a la Junta de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León la concesión de la ayuda»

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Pomoc na ratowanie zagrożonego przedsiębiorstwa

Forma pomocy Gwarancja

Budżet 5 181 850 EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania pomocy 6 miesięcy

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ade Financiación, S.A.
Junta de Castilla y León
Calle San Lorenzo no 24
E-47001 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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Data przyjęcia decyzji 17.12.2008

Numer środka pomocy N 525/08

Państwo członkowskie Królestwo Niderlandów

Region —

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Aanpassing van de heffing van het Productschap Pluimvee en Eieren voor het
Veeziektenfonds, sector pluimvee voor 2009

Podstawa prawna Wet op de bedrijfsorganisatie (artikel 126), Instellingsbesluit Productschap
Pluimvee en Eieren (artikelen 6 en 8), Verordening algemene bepalingen
heffingen (PPE) 2005, Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PPE)
2009 en de Verordening tot wijziging van de verordening bestemmingsheffingen
veeziektenfonds (PPE) 2009-I

Rodzaj środka pomocy Dostosowanie opłaty parafiskalnej

Cel pomocy Dostosowanie opłaty wnoszonej przez sektor drobiarski na wniosek sektora
drobiarskiego w sprawie zmiany opłaty za kaczki i nowej maksymalnej wyso-
kości niektórych opłat za drób

Forma pomocy Opłata parafiskalna

Budżet 3,5 mln EUR na rok (w okresie 2007-2010 łącznie 22 mln EUR)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania pomocy 2009-2010

Sektory gospodarki Rolnictwo; sektor jaj i drobiu

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Productschappen Vee, Vlees en Eieren
Louis Braillelaan 80
Postbus 460
2700 AL Zoetermeer
The Netherlands

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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