
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 138/04) 

Data przyjęcia decyzji 21.12.2010 

Numer środka pomocy państwa N 266/10 

Państwo członkowskie Francja 

Region — Obszary mieszane 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aide à la mise aux normes des bâtiments porcins en vue de l'applica
tion des normes sur le bien-être des truies gestantes 

Podstawa prawna — Arrêté AGRG030007A du 16 janvier 2003 établissant les normes 
minimales relatives à la protection des porcs et son rectificatif 
GRG030007Z du 16 janvier 2003 

— Projet de décision du directeur de FranceAgriMer, base juridique 
aux décisions de financement 

— Décret n o 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l’Agence de 
services et de paiement, à l’Établissement national des produits 
de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et à l’Office de déve
loppement de l’économie agricole d’Outre-mer 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Inwestycje w gospodarstwach rolnych 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 85,50 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 40 % 

Czas trwania Do 31.12.2012 

Sektory gospodarki Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działal
ność usługową 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Mme Françoise SIMON, chef du secteur AGRAP au SGAE 
Secrétariat général des Affaires européennes 
FranceAgriMer 
Direction gestion des aides 
12 rue Henri Rol-Tanguy 
TSA 20002 
93555 Montreuil sous Bois Cedex 
FRANCE 

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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Data przyjęcia decyzji 12.11.2010 

Numer środka pomocy państwa N 410/10 

Państwo członkowskie Słowacja 

Region — Obszary mieszane 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Podpora pre opatrenie 5.3.2.2.2. Platby v rámci sústavy Natura 2000 – 
lesná pôda 

Podstawa prawna — Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej 
z fondov Európskej únie 

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

— Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. 
o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja 
vidieka 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Płatności dla obszarów Natura 2000 i płatności związane z dyrektywą 
2000/60/WE, Ochrona środowiska 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 6,65 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 1,33 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 

Data przyjęcia decyzji 17.12.2010 

Numer środka pomocy państwa N 444/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region País Vasco, Castilla-Leon, Extre
madura 

Obszary mieszane
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Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Ayudas a favor del medio forestal (medida 225 Desarrollo Rural) 

Podstawa prawna — Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas 
aprobados por Decisión de la Comisión que se citan 
a continuación. Castilla y León 2007ES06RPO008 Competitividad 
C(2008) 722 C(2010) 1169 Extremadura 2007ES06RPO010 
Convergencia C(2008) 3836 C(2010) 1729 País Vasco 
2007ES06RPO015 Competitividad C(2008) 704 C(2010) 1228. 

— Reglamento (CE) n o 1698/2005, especialmente el artículo 36.b).v. 
y el artículo 47. 

— Reglamento (CE) n o 1974/2006. 
— Apartado VII de las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales 

al sector agrario y forestal 2007-2013 (2006/C 319/01). 
— Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Leśnictwo, Ochrona środowiska 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 40,50 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Autoridades de gestion de los PDR 

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 2.12.2010 

Numer środka pomocy państwa N 479/10 

Państwo członkowskie Włochy 

Region Umbria Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Misura 227 — Investimenti a finalità ambientale nelle foreste 
pubbliche. 

Podstawa prawna Misura 227 — Azione a) «Investimenti a finalità ambientale nelle 
foreste pubbliche» del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 
della Regione Umbria [Decisione C(2009) 10316 del 15 dicembre 
2009] 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Leśnictwo
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Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 10,50 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 2,63 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 Umbria 
Via Mario Angeloni 61 
06124 Perugia PG 
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 24.3.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.32616 (11/N) 

Państwo członkowskie Portugalia 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Linha de crédito bonificada 

Podstawa prawna Decreto-lei 1-A/2010, de 4 de Janeiro 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki 

Forma pomocy Dotacja na spłatę odsetek 

Budżet Całkowity budżet: 50 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 50 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 31.12.2011 

Sektory gospodarki Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność 
mieszana) 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Portugal 

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 C 138/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.5.2011

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

