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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 276/01) 

Data przyjęcia decyzji 2.7.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.36091 (13/N) 

Państwo członkowskie Włochy 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Piano riassicurativo agricolo annuale 

Podstawa prawna Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 127, comma 3. 

Decreto-Legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, 
nella Legge 8 agosto 2002 n. 178, art. 13, comma 4-sexies. 

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 

Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 
29 luglio 2009, art. 11, relativo all'attivazione della misura comunitaria 
di cui all’articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura 
assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto 
legislativo n. 102/2004 e successive modifiche. 

Piano nazionale di sostegno dell’OCM vino e, in particolare, la previ
sione della misura relativa all’assicurazione del raccolto di uva da vino. 

Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 
7 novembre 2002. 

Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 
7 febbraio 2003 di approvazione del «Piano Riassicurativo Agricolo 
Annuale» per l’anno 2004; 

Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 
27 febbraio 2008 di approvazione del «Piano Riassicurativo Agricolo 
Annuale»; 

Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 
7 maggio 2004, di estensione della copertura assicurativa agevolata ai 
danni causati dalle epizoozie negli allevamenti bovini per l’anno 2004 
e successive integrazioni. … 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —
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Cel pomocy Składki ubezpieczeniowe, Rozwój sektorowy 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 136 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 136 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 80 % 

Czas trwania Do 31.12.2015 

Sektory gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo 
rurale 
Direzione generale dello sviluppo rurale 
Via XX Settembre 20 
00187 Roma RM 
ITALIA 

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 19.6.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.36626 (13/N) 

Państwo członkowskie Słowacja 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aid for measure 2.1 — Restoring forestry potential and introducing 
preventation actions 

Podstawa prawna Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších 
predpisov 

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 
Európskeho spoločenstva 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Ochrona środowiska 

Forma pomocy Pozostałe 

Budżet Całkowity budżet: 155 942 608 EUR 
Budżet roczny: 22 277 515 EUR 

Intensywność pomocy 0 % 

Czas trwania 10.1.2009–31.12.2013 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

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
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Data przyjęcia decyzji 9.8.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.36780 (13/N) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Dotace na ochranu lesních porostů do jejich zajištění 

Podstawa prawna 1) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 

2) Nařízení vlády č 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné 
programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, 
k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy 
pomoci k podpoře méně příznivých oblastí, a kritéria pro jejich 
posuzování, ve znění pozdějších předpisů 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Ochrona środowiska 

Forma pomocy Pozostałe 

Budżet Całkowity budżet: 1 200 000 CZK 
Budżet roczny: 810 000 CZK 

Intensywność pomocy 0 % 

Czas trwania 1.1.2014–31.12.2015 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

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 11.7.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.36852 (13/N) 

Państwo członkowskie Austria 

Region Niederoesterreich — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Beihilfe zur Behebung von Katastrophenschäden 

Podstawa prawna § 3 Katastrophenfondsgesetz 1996, BGBl. Nr. 201/1996 i. d. g. F. 

Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zur Behebung von 
Katastrophenschäden, 

Staatliche Beihilfe Nr. 564/A/2004-Österreich 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Wyrównanie szkód spowodowanych przez klęskę żywiołową 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 7 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 7 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 50 % 

Czas trwania Do 10.6.2014 

Sektory gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

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
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