
II 

(Komunikaty) 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
UNII EUROPEJSKIEJ 

KOMISJA EUROPEJSKA 

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE 

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

(Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres załącznika I do Traktatu) 

(2011/C 138/01) 

Data przyjęcia decyzji 23.9.2010 

Numer środka pomocy państwa N 107/10 

Państwo członkowskie Włochy 

Region Toscana Obszary nieobjęte pomocą 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Piano agricolo regionale — Misura 6.1.14, azione «c» (Contenimento 
delle epizoozie) 

Podstawa prawna — Ordinanza Ministeriale 8 febbraio 2005, pubblicata sulla Gazzetta 
ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 2005 concer
nente «Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) — norme relative 
alla vaccinazione, agli indennizzi e alla movimentazione degli 
animali vaccinati», 

— Decreto 22 ottobre 2004, n. 24299 del Ministero delle politiche 
agricole e forestali ad oggetto «Criteri e modalità di calcolo e di 
erogazione degli indennizzi agli allevatori, per danni conseguenti 
alla febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) e ripartizione della 
disponibilità finanziaria fra le Regioni interessate», 

— Legge 11 novembre 2005, n. 231 «Interventi urgenti in agricoltura 
e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare 
andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari» 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Klęski żywiołowe lub nadzwyczajne zdarzenia 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 2,68 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 2,60 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 31.12.2011 

Sektory gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo

PL 7.5.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 138/1



Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Regione Toscana 
Piazza Duomo 10 
50122 Firenze FI 
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 

Data przyjęcia decyzji 12.11.2010 

Numer środka pomocy państwa N 143/10 

Państwo członkowskie Włochy 

Region Sicilia Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Misura 227 del PSR Sicilia 2007-2013 «Sostegno agli investimenti non 
produttivi» 

Podstawa prawna PSR Sicilia 2007-2013 approvato dalla Commissione europea con 
decisione C(2008) 735 del 18 febbraio 2008 e successivamente con 
decisione C(2009) 10542 del 18 dicembre 2009 — misura 227 — 
Sostegno agli investimenti non produttivi 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Leśnictwo 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 11 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 1,83 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Regione Siciliana 
Assess. risorse agricole ed alimentari 
Dip. interventi strutturali agricoltura 
Viale Regione Siciliana 2771 
90145 Palermo PA 
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 

Data przyjęcia decyzji 12.11.2010 

Numer środka pomocy państwa N 210/10
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Państwo członkowskie Bułgaria 

Region — Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Мярка 223: „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ и мярка 
226: „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превант 
ивни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 
(2007 г.—2013 г.) 

Podstawa prawna Наредба 22/7.7.2008 и Наредба 20/7.7.2008 на МЗХ за условията и 
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съответно за 
мерки 223: „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ и 226: 
„Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни 
дейности“. 
Програма за развитие на селските райони (2007 г.—2013 г.) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Leśnictwo 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 150,79 BGN (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Държавен фонд „Земеделие“ — Разплащателна Агенция 
бул. „Цар Борис III“ № 136 
1618 София/Sofia 
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA 

http://www.dfz.bg/ 

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 14.9.2010 

Numer środka pomocy państwa N 354/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Ayudas en favor del medio forestal 

Podstawa prawna — Programa de Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco 2007-2013 
— Decreto n o 166/2008 de ayudas forestales en la Comunidad Autó

noma del País Vasco 

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20081020&a= 
200805784 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Leśnictwo
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Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 6,59 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 0,94 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania — 

Sektory gospodarki Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Gobierno Vasco 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricul
tura y Pesca 
C/ Donostia, 1 (edificio LAKUA) 
01010 Vitoria 
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 21.12.2010 

Numer środka pomocy państwa N 515/10 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Region — Obszary mieszane 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Zmírnění škod na zemědělském majetku způsobených povodněmi 
v srpnu 2010 

Podstawa prawna 1) Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na 
zmírnění škod způsobených povodněmi v srpnu 2010 

2) Usnesení vlády č. 692/2010, k řešení odstranění škod a obnovy 
částí území České republiky poškozených povodněmi v srpnu 2010 

3) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů 

4) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona 
č. 385/2009 Sb. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Wyrównanie szkód spowodowanych przez klęskę żywiołową, Rozwój 
sektorowy 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 29 CZK (w mln) 
Budżet roczny: 29 CZK (w mln) 

Intensywność pomocy 50 % 

Czas trwania Do 31.12.2011 

Sektory gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo
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Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministerstvo zemědělství 
Těšnov 17 
117 05 Praha 1 
ČESKÁ REPUBLIKA 

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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