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(2012/C 316/01) 

Data przyjęcia decyzji 24.7.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.33969 (11/N) 

Państwo członkowskie Węgry 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Nem termelő beruházások erdőterületen – erdőszerkezet átalakítása – 
EMVA (1698/2005/EK 49. cikk) tarvágást követő szerkezetátalakítás 
fafajcserével célprogram 

Podstawa prawna Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet 
átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 
139/2009. (X. 22.) FVM rendelet 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Leśnictwo, Ochrona środowiska, Rozwój obszarów wiejskich (AGRI) 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 8 378 HUF (w mln) 
Budżet roczny: 4 189 HUF (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Vidékfejlesztési Minisztérium 
Budapest 
Kossuth Lajos tér 11. 
1055 
MAGYARORSZÁG/HUNGARY 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

PL 19.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 316/1

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


Data przyjęcia decyzji 10.8.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.34707 (12/N) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Region Zlínský — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Závazná pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření 
v lesích na území Zlínského kraje a způsob kontroly jejich využití 

Podstawa prawna 1) Závazná pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospo
daření v lesích na území Zlínského kraje a způsob kontroly jejich 
využití 

2) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 

3) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Leśnictwo 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 175 CZK (w mln) 
Budżet roczny: 25 CZK (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania 1.1.2013–31.12.2019 

Sektory gospodarki Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Zlínský kraj 
třída Tomáše Bati 21 
761 90 Zlín 
ČESKÁ REPUBLIKA 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

PL C 316/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.10.2012

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


Data przyjęcia decyzji 17.9.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.35189 (12/N) 

Państwo członkowskie Dania 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Tilskud til privat skovrejsning 

Podstawa prawna Skovloven. Lovbekendtgørelse nr. 1044 af 20. oktober 2008 med 
senere ændringer. 

Bekendtgørelse nr. 423 af 8. maj 2012 om tilskud til privat 
skovrejsning. 

Det Nationale skovprogram 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Ochrona środowiska, Rozwój obszarów wiejskich (AGRI) 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 120 DKK (w mln) 
Budżet roczny: 60 DKK (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania 1.11.2012–31.12.2013 

Sektory gospodarki Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozy
skiwania produktów leśnych 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Naturstyrelsen 
Haraldsgade 53 
2300 København Ø 
DANMARK 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

PL 19.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 316/3

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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