
Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej

Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres Załącznika I Traktatu)

(2016/C 066/02)

Data przyjęcia decyzji 16.12.2015

Numer pomocy SA.41898 (2015/N)

Państwo członkowskie Włochy

Region FRIULI-VENEZIA GIULIA Obszary mieszane

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Regolamento recante criteri e modalità applicabili per la concessione di 
finanziamenti a piccole e medie imprese in difficoltà che producono, 
trasformano e commercializzano prodotti agricoli, per la realizzazione di piani 
di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 4 giugno 2004, 
n. 18 (Riordinamento normativo dell’anno 2004 per il settore delle attività 
economiche e produttive)

Podstawa prawna Legge Regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell’ano 2004 
per il settore delle attività economiche e produttive) – articolo 16 (Istituzione di 
un programma di interventi a favore delle imprese agricole in difficoltà)
DGR 568 del 27 marzo 2015 – Regolamento imprese in difficoltà. 
Comunicazioni
Regolamento recante criteri e modalità applicabili per la concessione di 
finanziamenti a piccole e medie imprese in difficoltà che producono, 
trasformano e commercializzano prodotti agricoli, per la realizzazione di piani 
di ristrutturazione.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na restrukturyzację

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia, Dotacja na spłatę odsetek

Budżet Całkowity budżet: EUR 10 (w mln)

Intensywność pomocy 75 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki ROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO
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Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole 
e forestali – Area risorse agricole, forestali e ittiche – Servizio competitività 
sistema agro industriale
via Sabbadini, 31 – 33100 UDINE

Inne informacje —

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 11.11.2015

Numer pomocy SA.42535 (2015/N)

Państwo członkowskie Chorwacja

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Odluka o dodjeli izuzete državne potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada 
i nove državne potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na području Grada 
Zagreba

Podstawa prawna Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 – 
pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 
24/13 i 2/15)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Likwidacja mocy produkcyjnych

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet —

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 01.07.2019

Sektory gospodarki ROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO
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http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Grad Zagreb
Trg Stjepana Radića 2, Zagreb

Inne informacje —

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 20.11.2015

Numer pomocy SA.42670 (2015/N)

Państwo członkowskie Hiszpania

Region ESPANA Obszary mieszane

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) SERVICIOS BÁSICOS Y RENOVACIÓN DE POBLACIONES EN LAS ZONAS 
RURALES

Podstawa prawna PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL EN APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 
UE no 1305/2013, de 17 de diciembre de 2013.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na podstawowe usługi i odnowę wsi na obszarach wiejskich, Ochrona 
dziedzictwa, Kultura

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 1 016,9876 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2023

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

MIINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Paseo Infanta Isabel, 1 28014 MADRID
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http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


Inne informacje —

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 17.11.2015

Numer pomocy SA.43393 (2015/N)

Państwo członkowskie Rumunia

Region Romania —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate 
de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie – 
septembrie 2015

Podstawa prawna Proiect de Ordonanta de urgenta privind instituirea unei scheme de ajutor de stat 
pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă 
severă manifestat în perioada aprilie – septembrie 2015

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Niekorzystne warunki pogodowe

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: RON 640 (w mln)
Budżet roczny: RON 640 (w mln)

Intensywność pomocy 20 %

Czas trwania do 31.12.2015

Sektory gospodarki Uprawy rolne; chów i hodowla zwierząt; łowiectwo; włączając działalność 
usługową

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Blvs. Carol I, nr. 2-4; Sector 3; Bucuresti

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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