
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) 

(2012/C 16/01) 

Data przyjęcia decyzji 20.12.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.32819 (11/N) 

Państwo członkowskie Dania 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Privat skovrejsning fra Østerildpuljen 

Podstawa prawna Lov om skove (LBK nr. 945 af 24. september 2009). 
Bekendtgørelse nr. 1316 af 20. november 2006 om tilskud til privat 
skovrejsning. 
Det Nationale Skovprogram. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Ochrona środowiska, Leśnictwo 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 10,90 DKK (w mln) 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Naturstyrelsen 
Haraldsgade 53 
2100 København Ø 
DANMARK 

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 7.12.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.32929 (11/N) 

Państwo członkowskie Włochy 

Region Piemonte — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Iniziative a sostegno della protezione, conservazione, tutela e ricostitu
zione degli ambienti forestali e per la formazione degli operatori del 
settore forestale 

Initiatives for the protection, conservation, safeguard and recovery of 
forest environments and for the training of operators in the forestry 
sector 

Podstawa prawna — Regolamento (CE) n. 1698/2005, del 20 settembre 2005 — 
Programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte 2007-2013 

— D.G.R. 5 novembre 2008 n. 2-9977 «Regolamento (CE) 
n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (FEASR): Programma di Sviluppo rurale 
2007-2013 della Regione Piemonte — Prima proposta di modifiche 
al Programma per l’anno 2008. Approvazione» 

— D.G.R. 13 luglio 2009, n. 26-11745 «Programma di Sviluppo 
rurale 2007-2013 della Regione Piemonte — Modifica della D.G.R. 
5 novembre 2008 n. 2-9977» 

— L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 «Gestione e promozione economica delle 
foreste» 

— DPGR 15 febbraio 2010 n. 4/R «Regolamento forestale di attua
zione della L.R. n. 4/2009» 

— DPGR 8 febbraio 2010, n. 2/R e 22 febbraio 2010, n. 6/R «Rego
lamento regionale recante: “Disciplina dell'albo delle imprese fores
tali del Piemonte”» 

— L. 21 novembre 2000, n. 353 «Legge-quadro in materia di incendi 
boschivi» 

— L.r. 9 giugno 1994 n. 16 «Interventi per la protezione dei boschi 
dagli incendi» … 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Leśnictwo 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia, Usługi dotowane 

Budżet Całkowity budżet: 7 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 Piemonte Direzione Economia Montana e Foreste 
P.zza Castello 165 
10100 Torino TO 
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
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Data przyjęcia decyzji 7.12.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.32940 (11/N) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Opatření II.2.2.1. PRV Zachování hospodářského souboru lesního 
porostu z předchozího produkčního cyklu 

Podstawa prawna 1) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013 
(kód podpory 224) 

2) Nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro posky
tování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu 
v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Leśnictwo, Ochrona środowiska 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 307,04 CZK (w mln) 
Budżet roczny: 43,86 CZK (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 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 

Data przyjęcia decyzji 5.12.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.33852 (11/N) 

Państwo członkowskie Finlandia 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Tuki maataloustuotannon lopettamiseen 

Podstawa prawna 1) Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta 
(612/2006), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna lailla 
(1787/2009) 

2) Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen 
tukemisesta (25/2007)
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Wcześniejsze emerytury 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 159 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania 1.1.2012–31.12.2014 

Sektory gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Maa- ja metsätalousministeriö 
PL 30 
FI-00023 Valtioneuvosto 
SUOMI/FINLAND 

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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