
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 206/02) 

Data przyjęcia decyzji 7.6.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.32686 (11/N) 

Państwo członkowskie Włochy 

Region Veneto — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni 
conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il 
territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 
2 novembre 2010 

Podstawa prawna OPCM 3906 del 13 novembre 2010. Primi interventi urgenti di prote
zione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali 
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto 
nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. 
Ordinanza del Commissario n. 9 del 17 dicembre 2010 recante «indi
viduazione dei comuni e della Provincie destinatarie dei primi acconti 
per i danni subiti dalle Opere Pubbliche e dai soggetti privati e imprese 
a seguito dell'evento che ha colpito il Veneto dal 31 ottobre 2010 al 
2 novembre 2010». 
Progetto di Ordinanza del Commissario recante «disposizioni per la 
concessione alle imprese di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati 
dagli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regio
nale nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010» 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Klęski żywiołowe lub nadzwyczajne zdarzenia 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 15 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Commissario delegato ex OPCM 3906 per il tramite dei Comuni 

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 8.6.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.32792 (11/N) 

Państwo członkowskie Łotwa
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http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm


Region Latvia — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Pasākuma “Infrastruktūra, kas attiecas uz mežsaimniecības attīstību un 
pielāgošanu” nodrošināšana 

Podstawa prawna Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts un Eiropas Savienības 
atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma 
“Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības 
attīstību un pielāgošanu” īstenošanai” 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Leśnictwo 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 40,35 LVL (w mln) 
Budżet roczny: 7 LVL (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania 8.6.2011–30.12.2013 

Sektory gospodarki Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Lauku atbalsta dienests 
Republikas laukums 2 
Rīga, LV-1981 
LATVIJA 

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

