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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 159/01) 

Data przyjęcia decyzji 2.8.2010 

Numer środka pomocy państwa SA.31031 (N 220/10) 

Państwo członkowskie Włochy 

Region Toscana Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Misura 226 «Ricostituzione del potenziale forestale e interventi 
preventivi» — Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana 
2007-2013 

Podstawa prawna Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Toscana [deci
sione della Commissione delle Comunità europee del 16 ottobre 2007 
C(2007) 4664], e modifiche approvate con: 
— la nota prot. AGRI n. 13555 del 5 giugno 2008; 
— la nota prot. AGRI n. 6502 del 9 marzo 2009; 
— la nota prot. AGRI n. 154497 del 19 giugno 2009; 
— la decisione del 31 novembre 2009, C(2009) 9623 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Leśnictwo 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 36 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 Toscana 
Via di Novoli 26 
50127 Firenze FI 
ITALIA 

Inne informacje —
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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 2.8.2010 

Numer środka pomocy państwa SA.31092 (N 250/10) 

Państwo członkowskie Włochy 

Region Toscana Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Misura 226 «Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preven
tivi» — Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana 
2007-2013 — Interventi a carattere economico 

Podstawa prawna Misura 226 «Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi 
preventivi» del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione 
Toscana [decisione della Commissione delle Comunità europee del 
16 ottobre 2007 C(2007) 4664], e modifiche approvate con: 
— la nota prot. AGRI n. 13555 del 5 giugno 2008; 
— la nota prot. AGRI n. 6502 del 9 marzo 2009; 
— la nota prot. AGRI n. 154497 del 19 giugno 2009; 
— la decisione del 31 novembre 2009, C(2009) 9623 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Leśnictwo 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 6 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 2 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania 1.1.2011–31.12.2013 

Sektory gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Regione Toscana 
Via di Novoli 26 
50127 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 16.9.2010 

Numer środka pomocy państwa SA.31213 (N 295/10) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region Andalucia —
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Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aides contre la peste de la mouche d'olivier (Andalucia) 

Podstawa prawna Orden de 9 de mayo de 2008 por la que se establecen medidas 
fitosanitarias obligatorias en los Programas Nacionales de control 
y lucha contra las plagas y se regulan las ayudas para su ejecución. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Choroby roślin 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 5,40 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 1,80 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 75 % 

Czas trwania 1.1.2011–31.12.2013 

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Junta de Andalucia Consejería de Agricultura y Pesca 

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 16.9.2010 

Numer środka pomocy państwa SA.31220 (N 300/10) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region Andalucia — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aides à la lutte contre les mouches méditerranéennes des fruits et 
contre les insectes vecteurs de maladies virales des cultures horticoles 
(Andalousie) 

Podstawa prawna Orden de 9 de mayo de 2008 por la que se establecen medidas 
fitosanitarias obligatorias incluidas en los Programas Nacionales de 
control y lucha contra las plagas y se regulan las ayudas para su 
ejecución. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Choroby roślin 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 25,70 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 75 % 

Czas trwania 1.1.2011–31.12.2013 

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc —
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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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