
Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej 

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

(2010/C 46/02) 

Data przyjęcia decyzji 15.1.2010 

Numer środka pomocy państwa N 343/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region Andalucía 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Ayudas destinadas a la reconversión des plantaciones de determinados 
cítricos 

Podstawa prawna Orden del 2 enero de la Consejeria de Agricultura y Pesca por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas 
a la reconversión de plantaciones de determinados cítricos, prevista en el 
Real decreto 1799/2008, de 3 de octubre, y se efectúa convocatoria para 
el año 2009. 
REAL DECRETO 1799/2008, de 3 de noviembre, por el que se estab
lecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la 
reconversión de plantaciones de determinados cítricos 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Pomoc na inwestycje 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Łączna kwota: 8 370 000 EUR 

Intensywność pomocy — 50 % inwestycji kwalifikowanych na obszarach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania lub na obszarach, o których mowa 
w art. 36 lit. a) pkt (i), (ii) oraz (iii) rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005, określonych przez państwa członkowskie zgodnie 
z art. 50 i 94 wymienionego rozporządzenia 

— 40 % inwestycji kwalifikowanych w innych regionach 
— 60 % inwestycji kwalifikowanych na obszarach o niekorzystnych 

warunkach gospodarowania lub na obszarach, o których mowa 
w art. 36 lit. a) pkt (i), (ii) oraz (iii) rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005, określonych przez państwa członkowskie zgodnie 
z art. 50 i 94 wspomnianego rozporządzenia oraz 50 % w innych 
regionach w przypadku inwestycji dokonywanych przez młodych 
rolników w okresie pięciu lat od momentu rozpoczęcia działalności. 

Czas trwania Od 2010 r. do 2013 r. 

Sektory gospodarki Sektor rolnictwa 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Junta de Andalucía 
Plaza de la Contratación, 3 
41071 Sevilla 
Andalucía 
ESPAÑA 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

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