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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 130/07)

Numer pomocy

XA 7055/07

Państwo członkowskie

Portugalia

Region

Região Autónoma da Madeira

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Aumento do valor dos produtos florestais.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 70/2001
nr 364/2004 i (WE) nr 1857/2006.

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

rozporządzeniami

(WE)

Środek 1.7 Programu Rozwoju Rolnego Autonomicznego Regionu Madery
opiera się na art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 i zostanie objęty regionalnym rozporządzeniem wykonawczym po zatwierdzeniu wspomnianego
programu przez Komisję
Roczne wydatki planowane w ramach
programu lub całkowita kwota
pomocy indywidualnej przyznanej
podmiotowi

Program pomocy

Pomoc indywidualna

Maksymalna intensywność pomocy

Całkowita kwota roczna
pomocy

75 000 EUR

Gwarantowane pożyczki

—

Całkowita kwota pomocy

—

Gwarantowane pożyczki

—

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 r.

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 da Madeira

Tak

Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais
Av. Arriaga, n.o 21-A, Edifício Golden Gate-5
P-9004-158 Funchal
Tél. (351) 291 201 830
Fax (351) 291 220 605
E-mail: gabinete.sra@gov-madeira.pt
Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Instytucja zarządzająca
Henrique Seabra

—

