
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 206/03) 

Data przyjęcia decyzji 9.6.2011 

Numer środka pomocy państwa N 367/10 

Państwo członkowskie Francja 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aide aux investissements réalisés dans les élevages de canards gras en 
vue de l'installation de systèmes d'hébergement collectifs 

Podstawa prawna — Recommandation concernant les canards de Barbarie et les hybrides 
de canards de Barbarie et de canards domestiques, adoptée par le 
Comité permanent de la convention européenne sur la protection 
des animaux dans les élevages le 22 juin 1999 

— Articles L 621-1 et s. du code rural 
— 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’agricul
ture et de la mer (FranceAgriMer) et à l’Office de développement de 
l’économie agricole d’outre-mer 

— Régime d'aide à la mise aux normes de bien-être dans les élevages 
de palmipèdes 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Inwestycje w gospodarstwach rolnych 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 10 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 60 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Chów i hodowla drobiu 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc FranceAgriMer 
12 rue Henri Rol-Taguy 
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 

Data przyjęcia decyzji 14.6.2011 

Numer środka pomocy państwa N 383/10 

Państwo członkowskie Niemcy

PL C 206/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 12.7.2011

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


Region Bayern Obszary mieszane 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Bayern: Richtlinien des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten für die Durchführung des Bayerischen Berg
bauernprogramms (BBP-B); 
Teil B: Förderung der Weide- und Alm-/Alpwirtschaft 
612-40304-BY/00 

Podstawa prawna Richtlinien des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten für die Durchführung des Bayerischen Berg
bauernprogramms (BBP-B); 
Teil B: Förderung der Weide- und Alm-/Alpwirtschaft 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Inwestycje w gospodarstwach rolnych, Leśnictwo 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

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

Intensywność pomocy 90 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bayern 
Anschriften siehe folgende Internetadresse: 
http://www.stmelf.bayern.de/behoerden/amt/ 

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 12.7.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 206/7

http://www.stmelf.bayern.de/behoerden/amt/
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

