
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 332/02) 

Data przyjęcia decyzji 17.9.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.33320 (11/N) 

Państwo członkowskie Dania 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Skovbrugsforanstaltninger inden for rammerne af programmet for 
udvikling af landdistrikter: 

— Betalinger for miljøvenligt skovbrug (foranstaltning 225) 

— Ikke-produktive investeringer (foranstaltning 227) 

Podstawa prawna 1) Lovbekendtgørelse nr. 945 af 24. september 2009 

2) Bekendtgørelse om tilskud til fremme af bæredygtig skovdrift 

3) Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 

4) Udkast til »Bærdygtig skovdrift. Vejledning om tilskud til sikring af 
skovnaturtyper og velegnede levesteder for arter i skov i Natura 
2000-områderne«. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Leśnictwo, Ochrona środowiska 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 56 DKK (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

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/competition/elojade/isef/index.cfm

PL 30.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 332/5

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


Data przyjęcia decyzji 17.9.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.34907 (12/N) 

Państwo członkowskie Słowacja 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Schéma štátnej pomoci na platby poistného proti prírodným katastro
fám 

Podstawa prawna — § 10 nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania 
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, 

— zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších 
predpisov, 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Składki ubezpieczeniowe 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 4 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 2 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 50 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
Dobrovičova 12 
812 66 Bratislava 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

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 332/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.10.2012

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