
II 

(Komunikaty) 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
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KOMISJA EUROPEJSKA 

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE 

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2012/C 2/01) 

Data przyjęcia decyzji 5.10.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.32886 (11/N) 

Państwo członkowskie Włochy 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aiuto a favore delle imprese editrici consistente in un credito d'imposta 
per le spese di acquisto della carta utilizzata per prodotti editoriali in 
lingua italiana 

Podstawa prawna Legge 13 dicembre 2010 n. 220, legge n. 350 del 2003 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Rozwój sektorowy 

Forma pomocy Obniżenie podstawy podatku dochodowego 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 30 mln EUR 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 
30 mln EUR 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania Do 31.12.2011 

Sektory gospodarki Środki masowego przekazu 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministero dello Sviluppo Economico 

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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Data przyjęcia decyzji 19.9.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.33166 (11/N) 

Państwo członkowskie Łotwa 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Grozījumi atbalsta shēmā par lauksaimniecības produktu pievienotās 
vērtības radīšanu (N 466/10) 

Podstawa prawna 1. Ministru kabineta 2008. gada 8. aprīļa noteikumi Nr. 255 “Noteikumi 
par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku 
attīstības programmas pasākuma “Lauksaimniecības produktu 
pievienotās vērtības radīšana” ietvaros”; 

2. Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 
8. aprīļa noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par valsts un Eiropas 
Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības 
programmas pasākuma “Lauksaimniecības produktu pievienotās 
vērtības radīšana” ietvaros” ” 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Rozwój regionalny 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 12,9 mln LVL 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 
61,03 mln LVL 

Intensywność pomocy 60 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Sektory związane z produkcją 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Lauku atbalsta dienests (Rural Support Service) 
Republikas laukums 2 
Rīga, LV-1981 
LATVIJA 

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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