
II 

(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 367/02) 

Data przyjęcia decyzji 9.11.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.33302 (11/N) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Bund: 

Modellvorhaben „Demonstrationsbetriebe zur Effizienzsteigerung der 
Bewässerungstechnik und des Bewässerungsmanagements im Freilan
dgemüsebau“ 

Podstawa prawna a) Richtlinie über die Förderung des Modellvorhabens „Demonstration
sbetriebe zur Effizienzsteigerung der Bewässerungstechnik und des 
Bewässerungsmanagements im Freilandgemüsebau“ 

b) Richtlinien für Zuwendungsanträge auf Ausgabenbasis — AZA 

c) § 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) und zugehörige Verwal
tungsvorschriften 

d) Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Wsparcie techniczne (AGRI) 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 0,65 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 31.12.2015 

Sektory gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo, Uprawa warzyw, włączając melony, 
oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
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Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
Deichmanns Aue 29 
53179 Bonn 
DEUTSCHLAND 

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 19.10.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.33531 (11/N) 

Państwo członkowskie Polska 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Restoration of forests damaged by adverse weather conditions and 
prevention measures 

Podstawa prawna 1) Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 
2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału 
produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie 
instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 20… . 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Leśnictwo 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 522 PLN (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
ul. Poleczki 33 
02-822 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

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 11.11.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.33746 (11/N) 

Państwo członkowskie Włochy 

Region Veneto — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Urgent interventions for civil protection to compensate damages caused 
by exceptional floods occurring in the Veneto Region from 31 October 
to 2 November 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 7.6.2011–31.12.2013 

Sektory gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Commissario Delegato ex OPCM 3906 per il tramite dei Comuni 
Via Paolucci 34 
30174 Marghera VE 
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

PL C 367/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2011

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

