
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 138/02) 

Data przyjęcia decyzji 1.2.2010 

Numer środka pomocy państwa N 706/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Region — Obszary mieszane 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aiuti di importo limitato alle imprese operanti nel settore della produ
zione agricola primaria 

Podstawa prawna Progetto di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che modi
fica il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki 

Forma pomocy Kredyt preferencyjny (z podaniem informacji na temat formy zabezpie
czenia), Dotacja na spłatę odsetek, Obniżenie składek na ubezpieczenie 
społeczne, Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka, Odpis zadłu 
żenia, Gwarancja, Pozostałe (podać), Inny rodzaj ulgi podatkowej, 
Dotacja bezpośrednia – ogni altra forma di aiuto che sarà ritenuta 
utile in sede di predisposizione delle misure 

Budżet Całkowity budżet: 320 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania 2.2.2010–31.12.2010 

Sektory gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministry of Agriculture 
The local autonomies and public bodies will be in practice the compe
tent authorities for the award of the aids 

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 28.5.2010 

Numer środka pomocy państwa N 52/10 

Państwo członkowskie Włochy 

Region Campania Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Imboschimento (PSR Misura 221-223), pagamenti silvo-ambientali 
(Misura PSR 225), ricostituzione del potenziale forestale e interventi 
preventivi (Misura PSR 226), investimenti non produttivi (Misura PSR 
227)
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Podstawa prawna PSR 2007 2013 della Regione Campania CCI 2007IT06RPO019 
approvato con originaria Decisione C(2007) 5712 del 20 novembre 
2007 e riapprovato in sede di revisione Health Check e RDP dal 
Comitato sviluppo rurale il 15 dicembre 2009. Si è in attesa della 
Decisione comunitaria 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Leśnictwo, Ochrona środowiska 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 260,50 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Regione Campania 
Assessorato Agricoltura 
Centro Direzionale is. A/6 
80143 Napoli NA 
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 5.7.2010 

Numer środka pomocy państwa N 79/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region Navarra Obszary mieszane 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Ayudas a la aplicación de medidas agroambientales en viñedo 

Podstawa prawna Orden Foral de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 
por la que se establecen las normas que regulan el régimen general para 
la concesión, gestión y control de ayudas a la aplicación de medidas 
agroambientales en viñedo 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Zobowiązania rolnośrodowiskowe 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 5 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 1 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 88,80 % 

Czas trwania 6.7.2010–31.12.2014 

Sektory gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo
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Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Dirección General de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra 
C/ Tudela, 20 
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 20.5.2010 

Numer środka pomocy państwa N 141/10 

Państwo członkowskie Finlandia 

Region — Obszary mieszane 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Maatalouden väliaikainen kansallinen tuki 

Podstawa prawna Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001) ja sen 
muuttamista koskeva hallituksen esitys (43/2010) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 22 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 22 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania 1.8.2010–31.12.2010 

Sektory gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Maa- ja metsätalousministeriö 
PL 30 
FI-00023 Valtioneuvosto 
SUOMI/FINLAND 

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 9.12.2010 

Numer środka pomocy państwa N 377/10 

Państwo członkowskie Słowacja 

Region Slovak Republic Obszary mieszane
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Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Schéma štátnej pomoci na úhradu škôd na poľnohospodárskych plodi
nách spôsobených prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou 
udalosťou 

Podstawa prawna — § 6 a 9 zákona č. 267/2010 Z. z. z 10. júna 2010 o poskytovaní 
dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveter
nostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, 
prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou 

— zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších 
predpisov 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Klęski żywiołowe lub nadzwyczajne zdarzenia 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 40 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 10 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho 
rozvoja SR 
Dobrovičova 12 
812 66 Bratislava 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

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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