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(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 147/01) 

Data przyjęcia decyzji 30.3.2011 

Numer środka pomocy państwa NN 55/10 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Region — Obszary mieszane 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Poskytování služeb vlastníkům lesů při hospodaření v lesích 

Podstawa prawna 1) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon) – § 46 zákona 

2) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Leśnictwo, Ochrona środowiska 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 910 CZK (w mln) 
Budżet roczny: 120 CZK (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania 1.5.2004–31.12.2013 

Sektory gospodarki Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 

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


Data przyjęcia decyzji 30.3.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.32013 (10/N) 

Państwo członkowskie Słowacja 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Schéma štátnej pomoci na úhradu strát na reprodukčnom materiáli 
v lesných škôlkach spôsobených prírodnou katastrofou 

Podstawa prawna — § 7 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: 0,32 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 0,08 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozy
skiwania produktów leśnych 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 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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