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Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw
(2008/C 36/04)

Numer pomocy

XA 7044/07

Państwo członkowskie

Republika Litewska

Region

—

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Parama kreditų palūkanoms kompensuoti (Nr. XA 7020/07 pakeitimas)

Podstawa prawna

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas
Nr. 3D-378 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr.
3D-160 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m.
gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija,
kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

Roczne wydatki planowane w ramach
programu lub całkowita kwota
pomocy indywidualnej przyznanej
podmiotowi

Program pomocy

Pomoc indywidualna

Całkowita kwota roczna
pomocy

4 mln LTL (1,16 mln
EUR po oficjalnym kursie
wymiany)

Gwarantowane pożyczki

—

Łączna kwota

—

Gwarantowane pożyczki

—

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2–6 i art. 5 rozporządzenia

Data realizacji

1.5.2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30.6.2008 (*)

Cel pomocy

Pomoc dla MŚP

Tak

Sektory gospodarki

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

Tak

Wszystkie sektory związane z produkcją

Produkcja (w tym przetwórstwo produktów
rolnych) oraz usługi rolne

Wszystkie usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6), LT-01103 Vilnius

Duża indywidualna dotacja pomocowa

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

Tak

Tak

(*) Jeżeli Komisja wprowadzi zmiany do rozporządzenia (WE) nr 70/2001 oraz przedłuży jego okres obowiązywania, czas trwania
programu pomocy zostanie przedłużony, o czym Komisja zostanie stosownie poinformowana.
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Numer pomocy

XA 7045/07

Państwo członkowskie

Włochy

Region

Lombardia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Interventi regionali in materia di agriturismo, educazione alimentare ed ambientale, artigianato, commercio, manutenzione del territorio, turismo rurale, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, servizi essenziali, servizi
immateriali

Podstawa prawna

— Legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7, «Norme per gli interventi regionali in
agricoltura»
— Legge regionale 8 giugno 2007, n. 10, «Disciplina regionale dell'agriturismo»

Roczne wydatki planowane w ramach
programu lub całkowita kwota
pomocy indywidualnej przyznanej
podmiotowi

Program pomocy

Pomoc indywidualna

Całkowita kwota roczna
pomocy

30 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

—

Całkowita kwota pomocy

—

Gwarantowane pożyczki

—

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2–6 i art. 5 rozporządzenia

Tak

Data realizacji

1.10.2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2013

Cel pomocy

Pomoc dla MŚP

Tak

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Nie

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

Tak
Rolnictwo
Łowiectwo
Lasy
Turystyka
Handel
Rzemiosło
Usługi

— Sektor wydobycia węgla
— Wszystkie sektory związane z produkcją
Lub
Hutnictwo stali
Budownictwo okrętowe
Przemysł włókien syntetycznych
Przemysł motoryzacyjny
Inne sektory związane z produkcją
— Wszystkie usługi
Lub
Usługi transportowe
Usługi finansowe
Inne usługi
Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Lombardia — Direzione generale Agricoltura
Via Pola, 12/14
I-20124 Milano

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

Nie

