
Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások
engedélyezése

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(2008/C 293/02)

A határozat elfogadásának időpontja 2008.9.8.

A támogatás száma N 768/07

Tagállam Lettország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Atbalsts lauksaimniecības zemes uzlabošanai

Jogalap Rīcības programma īpaši jutīgām teritorijām, uz kurām attiecas paaugstinātas
prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības izraisītā
piesārņojuma ar nitrātiem (Ministru kabineta 2004. gada 18. marta rīkojums
Nr. 163);

– Ministru kabineta 2004. gada 5. oktobra noteikumi Nr. 833 “Kārtība, kādā
iegūstama un apkopojama informācija par lauksaimniecībā izmantojamās
zemes auglības līmeni un tā pārmaiņām”;

– Ministru kabineta 2004. gada 14. jūlija rīkojums Nr. 489 “Par valsts sabied-
rības ar ierobežotu atbildību “Agroķīmisko pētījumu centra” izveidi”

Az intézkedés típusa Technikai segítségnyújtás

Célkitűzés Ágazati fejlesztés

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés A teljes költségvetés: 1,5 milló LVL (mintegy 2,14 millió EUR)

A támogatás intenzitása Legfeljebb 55 %

Időtartam 2013.12.30-ig

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2
LV-1981 Rīga

Egyéb információ —

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

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

A határozat elfogadásának időpontja 2008.10.1.

A támogatás száma N 86/08

Tagállam Spanyolország

Régió —
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A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Ayudas a las agrupaciones de productores en los sectores ovino y caprino

Jogalap Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero, por el que se establecen las bases regu-
ladoras para la concesión de las subvenciones a las agrupaciones de productores
en los sectores ovino y caprino

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Az ágazat tevékenységének élénkítése a termelői csoportok kialakításához, a
technikai segítségnyújtáshoz és a beruházásokhoz nyújtott támogatások által

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés 94 000 000 EUR

A támogatás intenzitása A támogatott tevékenységtől függően változó

Időtartam 2008-2012

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino
Calle Alfonso XIII, 62, 2a planta
E-28071 Madrid

Egyéb információ —

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

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

A határozat elfogadásának időpontja 2008.10.1.

A támogatás száma N 241/08

Tagállam Spanyolország

Régió Isla de El Hierro (Canarias)

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Régimen de ayudas para la rehabilitación de los terrenos agrícolas afectados por
el incendio acontecido en septiembre de 2006 en la isla de El Hierro

Jogalap Orden del 28 de diciembre de 2007 de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación por la que se concede una subvención nominada al
Cabildo Insular de El Hierro por un importe de 314 995 euros, para realizar
una campaña de rehabilitación de los terrenos agrícolas afectados por el incendio
acontecido en septiembre de 2006

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A 2006. szeptemberében az El Hierro szigeten keletkezett tűz miatt a termelési
eszközökben és a termelési szerkezetben bekövetkezett károk kompenzálása

A támogatás formája A tűz által sújtott területek helyreállítási munkálatainak finanszírozása

Költségvetés Teljes összeg: 314 995 EUR
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A támogatás intenzitása A támogatható költségek legfeljebb 100 %-a

Időtartam 2008-2009

Érintett gazdasági ágazatok A mezőgazdasági ágazat kis- és középvállalkozásai

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Consejeria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Alimentación
del Gobierna de Canarias
C/ José Manuel Guimerà no 10
Edificio de Servicios Múltiples II, Planta 3a

E-38071 Santa Cruz de Tenerife

Plaza de los Derechos Humanos, no 22
Edificio de Usos Múltiples I, Planta 3a

E-35071 Las Palmas de Gran Canaria

Egyéb információ —

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

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

A határozat elfogadásának időpontja 2008.9.17.

A támogatás száma N 242/08

Tagállam Ausztria

Régió Niederösterreich

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Beihilfe zur Behebung von durch Naturkatastrophen verursachten Schäden

Jogalap Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zur Behebung von Katastrophen-
schäden des Landes Niederösterreich

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A 2008-es természeti csapások által okozott károk ellentételezése

A támogatás formája Szubvenció

Költségvetés Az N 564a/04-es számú támogatásban említettek szerint az éves költségvetés
becsült összege 70 000 EUR

A támogatás intenzitása A támogatható károk 20 %-a, különösen súlyos károk esetében 50 %-a

Időtartam Egyszeri támogatás

Érintett gazdasági ágazatok I. melléklet

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Gruppe Land- und Forstwirtschaft — Abteilung Landwirtschaftsförderung
Landhausplatz 1
A-3109 St. Pölten

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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A határozat elfogadásának időpontja 2008.10.1.

A támogatás száma N 296/08

Tagállam Lengyelország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Dopłaty do składek z tytułu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospo-
darskich.

Zmiana pomocy nr N 260/05, zmienionej pomocą N 591/06 i N 17/07

Jogalap Projekt ustaw o zmianie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dopłatach do ubez-
pieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Biztosítási díjak fedezésére nyújtott támogatás

A támogatás formája Biztosításidíj-támogatás

Költségvetés A támogatás átfogó költségvetése: 4,86 millió PLN (kb. 1,158 millió EUR)

A támogatás intenzitása 50 %

Időtartam 2008-2013

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
PL-00-930 Warszawa

Egyéb információ —

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

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