
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 104/02)

Data przyjęcia decyzji 15.01.2016

Numer pomocy SA.41842 (2015/N)

Państwo członkowskie Niderlandy

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) NL-EZ-AGRO-Sloop en ombouw pelsdierhouderij

Podstawa prawna Kaderbesluit EZ-subsidies
Wet verbod pelsdierhouderij
Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij
Regeling subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij
Besluit houders van dieren
Wet inkomstenbelasting 2001, artikel 3.54
Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na likwidację zdolności produkcyjnych ze względów związanych ze 
zdrowiem ludzi, zwierząt lub roślin bądź z przyczyn sanitarnych, etycznych lub 
środowiskowych, Pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości 
niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych związane z produkcją 
podstawową produktów rolnych

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia, Pozostałe – Het gedeelte van de regeling met betrekking 
tot het gebruik van de fiscale herinvesteringsreserve, volgens artikel 3.54 Wet 
inkomstenbelasting 2001, is geen steun.

Budżet Całkowity budżet: EUR 23 (w mln)

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania do 31.12.2022

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

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministerie van Economische Zaken
Postbus 20401 2500 EK Den Haag

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 10.12.2015
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Numer pomocy SA.41973 (2015/N)

Państwo członkowskie Niemcy

Region DEUTSCHLAND —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Bund: Modell- und Demonstrationsvorhaben „Optimierung der Stickstoffdün-
gung im Freilandgemüsebau”

Podstawa prawna Richtlinie zur Förderung eines Modell- und Demonstrationsvorhaben „Optimie-
rung der Stickstoffdüngung im Freilandgemüsebau”;
Richtlinien für Zuwendungsanträge auf Ausgabenbasis -AZA- § 44 der 
Bundeshaushaltsordnung (BHO) und zugehörige Verwaltungsvorschriften;

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Wsparcie techniczne (AGRI), Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia, Usługi dotowane

Budżet Całkowity budżet: EUR 1,4 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania 01.01.2016 – 31.12.2019

Sektory gospodarki Uprawa warzyw; włączając melony; oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin 
bulwiastych

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Deichmanns Aue 29, 53179 Bonn

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 21.01.2016

Numer pomocy SA.42520 (2015/N)

Państwo członkowskie Włochy

Region TRENTO Obszary nieobjęte pomocą

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Criteri e modalità per l'attuazione dell'art. 24 (Interventi di sostegno dell'attività 
di alpeggio), commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies, della legge provinciale 
28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale sull'agricoltura).

Podstawa prawna Deliberazione della Giunta Provinciale sui "Criteri e modalità per l'attuazione 
dell'art. 24 (Interventi di sostegno dell'attività di alpeggio), commi 2 bis, 2 ter, 2 
quater e 2 quinquies, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge 
provinciale sull'agricoltura) a partire dall'anno 2016

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —
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Cel pomocy Pomoc na zobowiązania związane z dobrostanem zwierząt

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 10 (w mln)

Intensywność pomocy 48 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki Chów i hodowla zwierząt

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Provincia Autonoma di Trento – Servizio Agricoltura
Via G.B. Trener, n. 3 – 38121 TRENTO (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. 

Data przyjęcia decyzji 13.01.2016

Numer pomocy SA.42766 (2015/N)

Państwo członkowskie Niemcy

Region RHEINLAND-PFALZ Obszary mieszane

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Rheinland-Pfalz: Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der 
Landwirtschaft (Erhaltung genetischer Ressourcen – EGR) – Verwaltungsvors-
chrift des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und 
Forsten

Podstawa prawna Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft 
(Erhaltung genetischer Ressourcen – EGR) – Verwaltungsvorschrift des 
Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten 
vom

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 0,6 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki Chów i hodowla zwierząt

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Westpfalz
Neumühle 8, 67728 Münchweiler/A
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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 06.01.2016

Numer pomocy SA.42821 (2015/N)

Państwo członkowskie Włochy

Region ITALIA Obszary mieszane

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Contratti di filiera e di distretto

Podstawa prawna Decreto el Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante i criteri, 
le modalità e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e di distretto.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na inwestycje związane z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu 
produktów rolnych, Pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości 
niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych związane z produkcją 
podstawową produktów rolnych, Pomoc na uczestnictwo producentów 
produktów rolnych w systemach jakości, Pomoc na środki promocyjne 
dotyczące produktów rolnych

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia, Kredyt preferencyjny

Budżet Całkowity budżet: EUR 800 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki ROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁO-
WE

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20 00187 Roma

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 07.01.2016
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Numer pomocy SA.43200 (2015/N)

Państwo członkowskie Francja

Region FRANCE —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aide aux contributions financières des fonds de mutualisation

Podstawa prawna Articles R. 361-50 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM)
Article D. 361-65 et suivants du CRPM

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na wkład finansowy na rzecz funduszy wspólnego inwestowania

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 60 (w mln)
Budżet roczny: EUR 10 (w mln)

Intensywność pomocy 65 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki ROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
3 rue Barbet de Jouy — 75 349 PARIS 07 Cedex

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 15.12.2015

Numer pomocy SA.42893 (2015/N)

Państwo członkowskie Estonia

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Tootjarühma loomise ja arendamise toetus
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Podstawa prawna 1. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus § 87
2. Maaeluministri määruse eelnõu „Tootjarühma loomise ja arendamise toetus”

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na rozpoczynanie działalności dla grup i organizacji producentów 
w sektorze leśnym

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 6 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2023

Sektory gospodarki Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Narva mnt 3, Tartu

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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