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

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu 

(2009/C 116/05) 

Data przyjęcia decyzji 13.1.2009 

Numer środka pomocy państwa N 7/08 

Państwo Członkowskie Luksemburg 

Region — 

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

Aides à des activités de publicité et de promotion en faveur des produits 
agricoles 

Podstawa prawna Loi 

Rodzaj środka pomocy program pomocy 

Cel pomocy Przyznanie środków pomocy na działalność reklamową i promocyjną 
mającą na celu zachęcenie konsumentów do nabywania produktów 
rolnych wysokiej jakości 

Forma pomocy dotacja bezpośrednia 

Budżet 660 000 EUR 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania pomocy 6 lat 

Sektory gospodarki rolnictwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural 
1, rue de la Congrégation 
2913 Luxembourg 
LUXEMBOURG 

Inne informacje — 

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

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

Data przyjęcia decyzji 11.12.2008 

Numer środka pomocy N 454/08 

Państwo członkowskie Niemcy 

Region Bayern (Bawaria) 

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa 
beneficjenta) 

Investitionsbeihilfen für den Zuckersektor 

Podstawa prawna Richtlinie des Bayerischen Staatsministeriums für Landwirtschaft und 
Forsten zur investiven Förderung im Rahmen der Diversifizierungsbei
hilfe Zucker du 1.9.2008, Nr. M 4-7613.1-163. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Poprawa konkurencyjności produkcji buraków cukrowych
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Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet 1 mln EUR 

Intensywność pomocy 25 % 

Czas trwania pomocy Do dnia 31.12.2009 r. 

Sektory gospodarki Sektor rolnictwa 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Abteilung Förderwesen und 
Fachrecht 
Menzinger Str. 54 
80638 München 
DEUTSCHLAND 

Inne informacje — 

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/index.htm 

Data przyjęcia decyzji 13.1.2009 

Numer środka pomocy N 491/08 

Państwo członkowskie Niemcy 

Region Mecklenburg-Vorpommern 

Nazwa środka pomocy (lub nazwa 
beneficjenta) 

Beregnungsrichtlinie 

Podstawa prawna Richtlinie zur Förderung mobiler Beregnungsmaschinen und - anlagen 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Inwestycje w gospodarstwach rolnych w celu zakupu nowych maszyn 
i sprzętu do nawadniania przy użyciu deszczowni 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Roczne wydatki: 1 mln EUR 
Całkowity budżet: 5 mln EUR 

Intensywność pomocy 25 % kosztów kwalifikowalnych 

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

Sektory gospodarki Sektor rolny 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Amt für Landwirtschaft Parchim 
Lübzer Chaussee 12 
19370 Parchim 
DEUTSCHLAND 

Inne informacje — 

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

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
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Data przyjęcia decyzji 10.12.2008 

Numer środka pomocy N 561/08 

Państwo członkowskie Francja 

Region — 

Nazwa środka pomocy (lub nazwa 
beneficjenta) 

Actions conduites par les interprofessions 

Podstawa prawna Code rural, livre sixième, titre III (articles L 631-1 à L 632-13) 
Arrêtés interministériels relatifs à l'extension des accords interprofession
nels 
Accords interprofessionnels de financement 

Rodzaj środka pomocy Ramowy program pomocy 

Cel pomocy Pomoc techniczna 
Produkty wysokiej jakości 
Reklama i promocja 
Działalność badawczo-rozwojowa 

Forma pomocy Nadanie dobrowolnym składkom charakteru obowiązkowego 

Budżet Budżet roczny: 250 mln EUR (szacowany) 

Intensywność pomocy Zmienna 

Czas trwania pomocy Do dnia 31 grudnia 2013 r. 

Sektory gospodarki Rolnictwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Różne organizacje międzybranżowe 

Inne informacje — 

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/index.htm
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