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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) 

(2013/C 100/01) 

Data przyjęcia decyzji 19.12.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.35018 (12/N) 

Państwo członkowskie Polska 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędo
wego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

Podstawa prawna Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Zwolnienia z podatków na mocy dyrektywy 2003/96/WE 

Forma pomocy Obniżenie stawki podatkowej 

Budżet Całkowity budżet: 5 000 PLN (w mln) 
Budżet roczny: 720 PLN (w mln) 

Intensywność pomocy Środek nie stanowi pomocy 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
ul. Wspólna 30 
00-930 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

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

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

Data przyjęcia decyzji 14.12.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.35210 (12/N) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Podpora činností souvisejících s neškodným odstraněním kadáverů 
asanačními podniky 

Podstawa prawna 1) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství 

2) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změnách některých 
souvisejících zákonů 

3) Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na 
základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Sektor zwierząt hodowlanych 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 1 050 CZK (w mln) 
Budżet roczny: 150 CZK (w mln) 

Intensywność pomocy 75 % 

Czas trwania 1.1.2013–31.12.2019 

Sektory gospodarki Chów i hodowla zwierząt 

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/competition/elojade/isef/index.cfm
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Data przyjęcia decyzji 17.12.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.35230 (12/N) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Národní ozdravovací program od infekční bovinní rinotracheitidy skotu 

Podstawa prawna 1) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství 

2) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 
souvisejících zákonů (veterinární zákon) 

3) Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na 
základě § 2 a §2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Choroby zwierząt 

Forma pomocy Usługi dotowane 

Budżet Całkowity budżet: 240 CZK (w mln) 
Budżet roczny: 40 CZK (w mln) 

Intensywność pomocy Środek nie stanowi pomocy 

Czas trwania 1.1.2013–31.12.2018 

Sektory gospodarki Chów i hodowla zwierząt 

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/competition/elojade/isef/index.cfm
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Data przyjęcia decyzji 14.2.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.35471 (12/N) 

Państwo członkowskie Austria 

Region Niederösterreich — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Zuschuss des Landes Niederösterreich zu Überbrückungskrediten zur 
Abfederung der Auswirkungen der Dürre 2012 in Niederösterreich 

Podstawa prawna NÖ Landwirtschaftsgesetz 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Niekorzystne warunki pogodowe 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 0,60 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 0,60 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 5 % 

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 Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Landwirtschaftsförderung 
Landhausplatz 1 
3109 St. Pölten 
ÖSTERREICH 

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 100/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.4.2013

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


Data przyjęcia decyzji 28.1.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.35594 (12/N) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Region Olomoucký — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
na území Olomouckého kraje pro období 2014–2020 a způsobu 
kontroly jejich využití 

Podstawa prawna 1) Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření 
v lesích na území Olomouckého kraje pro období 2014–2020 
a způsobu 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: 161 CZK (w mln) 
Budżet roczny: 23 CZK (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania 1.1.2014–31.12.2020 

Sektory gospodarki Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Olomoucký kraj 
Jeremenkova 40a 
779 11 Olomouc 
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
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