
II 

(Informacje) 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ 

KOMISJA 

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 87 i 88 Traktatu WE 

Sprawy, wobec których Komisja nie zgłasza zastrzeżeń 

(2009/C 98/01) 

Data przyjęcia decyzji: 18.3.2009 

Numer środka pomocy: N 286/08 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Murcia 

Nazwa środka pomocy lub nazwa podmiotu 
otrzymującego pomoc: 

Ayudas para la dinamización y mejora de la transformación 
y comercialización de los productos enumerados en el anexo I del 
Tratado 

Podstawa prawna: Proyecto de Orden de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas para la dinamización 
y mejora de la transformación y comercialización de los productos 
enumerados en el Anexo I del tratado para favorecer el desarrollo del 
sector 

Rodzaj środka pomocy: Program pomocy 

Cel pomocy: Poprawa wyników gospodarczych przedsiębiorstw w celu zwiększenia 
ich konkurencyjności i wydajności 

Forma pomocy: Dotacja bezpośrednia 

Budżet: 58 000 000 EUR, z czego 10 000 000 EUR w 2008 r. 
i 12 000 000 EUR/rok w latach 2009-2012 

Intensywność pomocy: Maksymalnie 24 % 

Czas trwania pomocy: 2008-2012 

Sektory gospodarki: Rolnictwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Consejería de Agricultura y Agua 
Plaza Juan XXIII, 5 
30008 Murcia 
ESPAÑA 

Inne informacje:
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Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej (autentycznych wersjach językowych), z którego usunięto 
wszystkie informacje poufne, można znaleźć na stronie: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/ 

Data przyjęcia decyzji: 26.2.2009 

Numer środka pomocy: N 543/08 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Andalucía, Cataluña, Islas Baleares, Región de Murcia e Valencia 

Nazwa środka pomocy lub nazwa podmiotu 
otrzymującego pomoc: 

Ayudas destinadas a la reconversión de plantaciones de determinados 
cítricos 

Podstawa prawna: Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas destinadas a la reconversión de plantaciones 
de determinados cítricos; Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 
17 de noviembre; Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 

Rodzaj środka pomocy: Program pomocy 

Cel pomocy: Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych 

Forma pomocy: Dotacja bezpośrednia 

Budżet: 60 000 000 EUR 

Intensywność pomocy: 15 % 

Czas trwania pomocy: do dnia 31 grudnia 2007 r. 

Sektory gospodarki: Rolnictwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 
Paseo Infanta Isabel n o 1 
28071 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/index.htm
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