
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) 

(2013/C 73/02) 

Data przyjęcia decyzji 10.1.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.33968 (11/N) 

Państwo członkowskie Węgry 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Erdő-környezetvédelmi intézkedések – EMVA (1698/2005/EK 47. cikk) 
(támogatási összegek emelése) 

Podstawa prawna Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezet
védelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 
szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

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

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 8 202,60 HUF (w mln) 
Budżet roczny: 4 101,30 HUF (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozy
skiwania produktów leśnych, 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 13.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 73/3

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


Data przyjęcia decyzji 17.12.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.34106 (11/N) 

Państwo członkowskie Węgry 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Erdészeti potenciál helyreállítása 

Podstawa prawna Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti poten
ciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes 
szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Klęski żywiołowe lub nadzwyczajne zdarzenia, Leśnictwo 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 2 338 HUF (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozy
skiwania produktów leśnych, 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 C 73/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.3.2013

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