
II 

(Komunikaty) 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
UNII EUROPEJSKIEJ 

KOMISJI EUROPEJSKIEJ 

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

Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu 

(2010/C 33/01) 

Data przyjęcia decyzji 19.11.2009 

Numer środka pomocy państwa N 171/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Region Sardegna 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Ristrutturazione dell'impresa Sorgente 

Podstawa prawna — Legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 — Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge 
finanziaria 2007) 

— Legge regionale n. 4 del 19 gennaio 1998 — Interventi a favore delle 
aziende agricole in difficoltà 

— Decreto assessoriale n. 3153 del 17 dicembre 2008 — Interventi 
a favore dell'azienda Sorgente Società cooperativa agricola con sede 
a Serrenti (MD) 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna 

Cel pomocy Restrukturyzacja zagrożonego przedsiębiorstwa 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet 300 000 EUR 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania Po zatwierdzeniu pomocy przez Komisję 

Sektory gospodarki Rolnictwo (owoce i warzywa) 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale 
Via Pessagno 4 
09126 Cagliari CA 
ITALIA 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

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

PL 10.2.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 33/1

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


Data przyjęcia decyzji 19.11.2009 

Numer środka pomocy państwa N 446/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region Galicia 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Ayuda estatal para la recuperación de las zonas forestales por los daños 
causados por el temporal acaecido en Galicia los días 23 y 24 de enero 
de 2009 

Podstawa prawna Decreto 13/2009, de 29 de enero de 2009, de medidas urgentes para la 
reparación de los daños causados por el temporal acaecido en Galicia 
a partir del 23 de enero. 
Orden de 7 de abril de 2009 de la Consejería del Medio Rural por la que 
se desarrollan las medidas urgentes previstas en el Decreto 13/2009, de 
29 de enero, para la recuperación de las zonas forestales por los daños 
causados por el temporal acaecido en Galicia a partir del 23 de enero. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Przedmiotem zgłoszenia jest program pomocy, którego celem jest 
usunięcie szkód spowodowanych w gospodarstwach leśnych Galicji 
przez burzę, która miała miejsce w dniach 23–24 stycznia 2009 r., 
a mianowicie wycinka i usunięcie uszkodzonych części drzew znajdują
cych się na obrzeżach ścieżek i placów budowy 

Forma pomocy Finansowanie prac związanych z zakładaniem nowych gospodarstw, 
zakupem dóbr inwestycyjnych i urządzeń pomocniczych, wdrażanie 
nowych technologii 

Budżet Łączna kwota pomocy: 2 046 000 EUR 

Intensywność pomocy Maksymalnie 100 % kosztów kwalifikowalnych 

Czas trwania Do dnia 16 stycznia 2010 r. 

Sektory gospodarki Rolnictwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Conserjería del Medio rural del Gobierno de Galicia 
C/ San Caetano, s/n 
15781 Santiago de Compostela (La Coruña) 
ESPAÑA 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

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

Data przyjęcia decyzji 14.10.2009 

Numer środka pomocy państwa N 484/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Region Bayern 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Beihilfe für Strukturmaßnahmen in Wäldern 

Podstawa prawna Richtlinie für Zuwendungen zu waldbaulichen Massnahmen in Rahmen 
eines forstlichen Förderprogramms (WALDFÖPF 2007)
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Pomoc na rzecz leśnictwa 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Całkowity budżet 2 mln EUR 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania 1.1.2010–31.12.2013 

Sektory gospodarki Leśnictwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Urzędy do spraw żywności, rolnictwa i leśnictwa w Bawarii 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

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

Data przyjęcia decyzji 23.11.2009 

Numer środka pomocy państwa N 597/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Bundesregelung landwirtschaftliche Kleinbeihilfen 

Podstawa prawna Regelung zur vorübergehenden Gewährung geringfügiger Beihilfen an 
landwirtschaftliche Unternehmen zur Erleichterung des Zugangs zu 
Finanzierungsmitteln während der Finanz- und Wirtschaftskrise (Bundes
regelung landwirtschaftliche Kleinbeihilfen). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Środek mający na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki 

Forma pomocy Przejrzyste formy pomocy 

Budżet Łączny budżet 100 mln EUR 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania 31.12.2010 

Sektory gospodarki Rolnictwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Bund und Länder (państwo i kraje związkowe) 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

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