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INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2008/C 108/01)

Data przyjęcia decyzji 19.3.2008

Numer pomocy N 441/07

Państwo członkowskie Polska

Region —

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc)

Pomoc dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc dla sektora leśnictwa

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 175 mln PLN

Intensywność pomocy —

Czas trwania pomocy 2007-2013

Sektory gospodarki Leśnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
PL-02-673 Warszawa

Inne informacje —

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze
poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Data przyjęcia decyzji 19.3.2008

Numer pomocy N 536/07

Państwo członkowskie Niderlandy

Region —

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc)

Subsidieregeling vernietiging van gebouwen van intensieve boerderijen in Noord
Brabant

Podstawa prawna Provinciewet, Algemene wet bestuursrecht (hoofdstuk 4.2.), Algemene subsidiere-
geling van de provincie Noord Brabant, concept subsidieregeling stopzetting van
intensieve boerderijen Noord Brabant

Rodzaj środka pomocy Rekompensata kosztów rozbiórki i części wartości majątku

Cel pomocy Pomoc przyznawana jest z tytułu rozbiórki budynków i przynależnych instalacji
w gospodarstwach rolnych znajdujących się na wyznaczonych obszarach
(obszary ekologiczne) prowincji Noord Brabant, podatnych na zagrożenie dla
środowiska naturalnego

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia (rekompensata)

Budżet 28 mln EUR w okresie 5 lat

Intensywność pomocy 40 % wartości majątku, 100 % kosztów rozbiórki

Czas trwania pomocy 2008-2012

Sektory gospodarki Rolnictwo, intensywna produkcja rolna

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Provincie Noord Brabant
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Nederland

Inne informacje —

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze
poufnym, można znaleźć na stronie:

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