
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 53/03) 

Data przyjęcia decyzji 26.1.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.33562 (11/N) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aid scheme to compensate for damages caused by the flooding of the 
Maas River in January 2011 

Podstawa prawna — 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Klęski żywiołowe lub nadzwyczajne zdarzenia 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 0,23 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 99 % 

Czas trwania Do 1.6.2012 

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Dienst regelingen ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie 
Laan van Nieuw Oost-Indie 131-133 
NEDERLAND 

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 25.1.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.33605 (11/N) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Region Sachsen —

PL 23.2.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 53/5

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


Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Rahmenregelung Beihilfen bei Katastrophen Sachsen (Begünstigte in der 
Landwirtschaft) 

Podstawa prawna Articles 23 and 44 of the Budget Act of Saxony 
Gemeinsame Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern, 
des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, 
des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz, 
des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport und des Säch
sischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Gewäh
rung von Zuwendungen bei Elementarschäden (Richtlinie Elementars
chäden) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Klęski żywiołowe lub nadzwyczajne zdarzenia 

Forma pomocy Kredyt preferencyjny 

Budżet Budżet roczny: 0,50 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 25.1.2019 

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Sächsische Aufbaubank 
Pirnaische Strasse 9 
01069 Dresden 
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 26.1.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.33851 (11/N) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region Cataluña Obszary mieszane 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Créditos para implantar instalaciones de riego de alta eficiencia en el 
interior de fincas particulares de explotaciones agrícolas en Cataluña 

Podstawa prawna Denominación: Proyecto de Orden por la cual se aprueban las bases 
reguladoras de la línea de préstamos destinados al fomento de inver
siones en explotaciones agrarias para la implantación de instalaciones 
de riego de alta eficiencia en el interior de fincas particulares y se 
convoca la correspondiente al año 2012 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Inwestycje w gospodarstwach rolnych 

Forma pomocy Dotacja na spłatę odsetek
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Budżet Całkowity budżet: 112,50 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 22,50 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 50 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural 
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 
08007 Barcelona 
ESPAÑA 

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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