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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 111/07)

Numer pomocy

XA 7051/07

Państwo członkowskie

Portugalia

Region

Região Autónoma dos Açores

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Aumento do valor dos produtos florestais.
Regime de auxílios integrado na Medida 1.7 — Aumento do valor dos produtos
agrícolas e florestais, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 70/2001 zmienione rozporządzeniami (WE)
nr 364/2004 i (WE) nr 1857/2006.
Środek 1.7 Programu Rozwoju Rolnego Autonomicznego Regionu Azorów
opiera się na art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 i zostanie objęty
krajowym rozporządzeniem wykonawczym po zatwierdzeniu wspomnianego
programu przez Komisję

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

Program pomocy

Pomoc
dualna

indywi-

Całkowita kwota roczna
pomocy

85 000 EUR

Gwarantowane pożyczki

—

Całkowita kwota pomocy

—

Gwarantowane pożyczki

—

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z artykułem 4 ust. 2–6 i rozporządzenia (WE) nr 70/2001

Tak
Pomoc, która może zostać
przyznana jest ograniczona
do maksymalnie 75 %
kosztów
kwalifikowalnych
inwestycji

Data realizacji

2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2013

Cel pomocy

Wsparcie przedsiębiorstw z sektora leśnego w
celu zwiększenia wartości produktów leśnych.
Pomoc obejmuje wyłącznie przetwórstwo i
wprowadzanie do obrotu produktów leśnych

Sektor(-y) gospodarki

Sektor leśny

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Tak

Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura
Vinha Brava
P-9700-240 Angra do Heroísmo — Açores
Tel. (351) 295 40 42 80
Fax (351) 295 40 36 31
E-mail: draca@azores.gov.pt
Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Instytucja zarządzająca
(Fátima Amorim)

Nie
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Numer pomocy

XA 7052/07

Państwo członkowskie

Portugalia

Region

Região Autónoma dos Açores

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Cooperação para a Promoção da Inovação.
Regime de auxílios integrado na Medida 1.8 — Cooperação para a Promoção da
Inovação, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos
Açores

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 70/2001 zmienione rozporządzeniami (WE)
nr 364/2004 i (WE) nr 1857/2006.
Środek 1.8 Programu Rozwoju Rolnego Autonomicznego Regionu Azorów
opiera się na art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 i zostanie objęty
krajowym rozporządzeniem wykonawczym po zatwierdzeniu wspomnianego
programu przez Komisję

Roczne wydatki planowane wramach
programu lub całkowita kwota
pomocy indywidualnej przyznanej
podmiotowi

Program pomocy

Pomoc
dualna

indywi-

Całkowita kwota roczna
pomocy

672 269 EUR

Gwarantowane pożyczki

—

Całkowita kwota pomocy

—

Gwarantowane pożyczki

—

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 5 ust. a rozporządzenia (WE)
nr 70/2001

Tak
Intensywność pomocy waha
się między 45 % i 100 %
kosztów kwalifikowalnych,
poziom wsparcia jest zróżnicowany w zależności od
etapów badań i rozwoju,
których dotyczą koszty.Jeżeli
jeden projekt obejmuje różne
etapy badania i rozwoju,
dopuszczalna intensywność
pomocy zostanie określona
na
podstawie
średniej
ważonej
poszczególnych
dopuszczalnych
intensywności pomocy, obliczanych
na podstawie odpowiednich
kosztów kwalifikowalnych

Data realizacji

2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2013

Cel pomocy

Propagowanie współpracy między podmiotami sektora i partnerami publicznoprywatnymi w celu rozwoju, przekazywania i rozpowszechniania nowych
produktów, procesów i technologii

Sektor(-y) gospodarki

Sektor rolno-spożywczy i leśny

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores
Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura
Vinha Brava
P-9700-240 Angra do Heroísmo — Açores
Tel. (351) 295 40 42 80
Fax (351) 295 40 36 31
E-mail: draca@azores.gov.pt

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Instytucja zarządzająca
(Fátima Amorim)

Nie
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Numer pomocy

XA 7057/07

Państwo członkowskie

Hiszpania

Region

Galicia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Ayudas para la promoción, modernización y dimensionamiento del asociacionismo agrario

Podstawa prawna

Orden de 17 de agosto de 2007 por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas para la promoción, modernización y dimensionamiento del asociacionismo agrario en Galicia y se convocan ayudas para el año 2007 (DOG
no 164, del 24.8.2007, corrección errores DOG 29/11/07)

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

Program pomocy

Pomoc
dualna

indywi-

Całkowita kwota roczna
pomocy
Rok 2007

0,2 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

24.8.2008

Czas trwania programu lub przyznanej pomocy indywidualnej

Od 1.1.2007 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
— Sektor wydobycia węgla
— Wszystkie sektory związane z produkcją
lub
Hutnictwo stali
Budownictwo okrętowe
Przemysł włókien syntetycznych
Przemysł motoryzacyjny
Inny sektor związany z produkcją
— Przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu
produktów rolnych

Tak

— Wszystkie usługi
lub
Usługi transportowe
Usługi finansowe
Inne usługi
Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Xunta de Galicia
Consellería do Medio Rural
Dirección general de producción, industrias y calidad agroalimentaria
dxpica.mrural@xunta.es
Edificio Administrativo San Caetano s/n
E-15781 Santiago de Compostela

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

Tak
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Numer pomocy

XA 7060/07

Państwo członkowskie

Hiszpania

Region

Cataluña

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Ayudas para la incentivación de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas
y explotaciones de porcino

Podstawa prawna

Orden AAR/388/2007, de 23 de octubre, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la incentivación de la mejora de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y en explotaciones de porcino, y se convocan las
correspondientes al año 2007 (DOGC núm. 4997 de 29.10.2007)

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

Program pomocy

Pomoc
dualna

indywi-

Całkowita kwota roczna
pomocy

0,478 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

—

Całkowita kwota pomocy

—

Gwarantowane pożyczki

—

Maksymalna intensywność pomocy

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

Data realizacji

30.10.2007

Czas trwania programu lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30.6.2008

Cel pomocy

Pomoc dla MŚP

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP
Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

Tak

Tak

Tak

— Sektor wydobycia węgla
— Wszystkie sektory związane z produkcją
lub
Hutnictwo stali
Budownictwo okrętowe
Przemysł włókien syntetycznych
Przemysł motoryzacyjny
Inny sektor związany z produkcją
— Przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu
produktów rolnych (*)

Tak

— Wszystkie usługi
lub
Usługi transportowe
Usługi finansowe
Inne usługi
Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
E-08007 Barcelona

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

(*) Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. k) wspomnianego rozporządzenia.

Tak

