
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 129/02)

Data przyjęcia decyzji 26.01.2016

Numer pomocy SA.41320 (2015/N)

Państwo członkowskie Włochy

Region BOLZANO-BOZEN —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Criteri e modalità per la concessione di contributi a favore di consorzi di 
bonifica per la realizzazione di investimenti

Podstawa prawna Legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Inwestycje (AGRI), Leśnictwo

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 20 (w mln)

Intensywność pomocy Środek nie stanowi pomocy

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Provincia autonoma di Bolzano, Ripartizione provinciale Agricoltura
Via Brennero, 6 39100 Bolzano

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 04.12.2015
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Numer pomocy SA.42389 (2015/N)

Państwo członkowskie Dania

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Garantiordning (Guarantee Scheme)

Podstawa prawna LBK nr. 549 af 1. juli 2002 (som ændret) om Vækstfonden og bekendtgørelse 
nr. 1013 af 17. august 2007 om Vækstfondens virke. Beslutning truffet af 
folketingets finansudvalg den 30. oktober 2009.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy —

Forma pomocy —

Budżet —

Intensywność pomocy 0 %

Czas trwania 01.01.2016 – 31.12.2020

Sektory gospodarki ROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Vækstfonden
Vækstfonden

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 26.01.2016

Numer pomocy SA.42825 (2015/N)

Państwo członkowskie Włochy
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Region LOMBARDIA Obszary mieszane

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI

Podstawa prawna Deliberazione No X/3948 „Criteri per la definizione e determinazione dei servizi 
ambientali erogati dai consorzi forestali, in applicazione dell'articolo 56 della 
L.R. 31/2008” e relativo allegato. Progetto di deliberazione di modifica della 
deliberazione No X/3948

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich 
wartość dla środowiska, Pomoc na utrzymanie dróg w celu zapobiegania 
pożarom lasów, Pomoc na szczególne działania i interwencje w sektorze leśnym, 
której głównym celem jest utrzymanie lub przywrócenie ekosystemu leśnego 
i bioróżnorodności lub tradycyjnego krajobrazu, Pomoc na zapobieganie 
zniszczeniom lasów wskutek pożarów lasów, klęsk żywiołowych, niekorzyst-
nych zjawisk klimatycznych porównywalnych do klęsk żywiołowych, innych 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych, szkodników i katastrof, oraz na 
odtwarzanie zniszczonych lasów, Przywracanie i utrzymanie naturalnych 
ścieżek, elementów i cech krajobrazu oraz siedlisk przyrodniczych zwierząt 
w sektorze leśnym

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 18 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 30.06.2021

Sektory gospodarki ROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Regione Lombardia
Piazza città di Lombardia 1 2014 Milano

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 19.01.2016

Numer pomocy SA.42828 (2015/N)
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Państwo członkowskie Republika Czeska

Region Czech Republic —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Zlepšení životních podmínek skotu

Podstawa prawna 1) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění
2) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
3) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských 

zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
4) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 

zákonů, v platném znění
5) 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 Zobowiązania z tytułu dobrostanu zwierząt

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: CZK 2 500 (w mln)
Budżet roczny: CZK 500 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki Chów i hodowla zwierząt

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

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 02.02.2016

Numer pomocy SA.42871 (2015/N)

Państwo członkowskie Niemcy

Region BRANDENBURG, BERLIN Obszary nieobjęte pomocą
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Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) BB-Natürliches Erbe

Podstawa prawna — Richtlinie des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und 
Landwirtschaft über die Gewährung von Zuwendungen für die Förderung 
des natürlichen Erbes und des Umweltbewusstseins;

— Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Verbindung mit dem Brandenburgi-
schen Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (BbgNatSchAG) 
und dem Berliner Naturschutzgesetz (NatSchGBln);

— Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum Brandenburgs und Berlins 
2014 – 2020.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na podstawowe usługi i odnowę wsi na obszarach wiejskich

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 37,22 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki ROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Investitionsbank des Landes Brandenburg ILB
Steinstraße 104-106, D-14480 Potsdam

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 27.01.2016

Numer pomocy SA.42973 (2015/N)

Państwo członkowskie Włochy

Region TRENTO Obszary nieobjęte pomocą

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di 
agricoltura), art. 35-1o comma „Irrigazione e bonifica”. Approvazione dei criteri 
fondamentali per la concessione di contributi e d informazioni riguardanti il 
fatto che la misura non costituisce Aiuto di Stato.
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Podstawa prawna Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 – Art. 35, 1o comma „Irrigazione 
e bonifica”

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Zobowiązania rolnośrodowiskowe, Leśnictwo

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 30 (w mln)

Intensywność pomocy Środek nie stanowi pomocy

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO AGRICOLTURA
VIA TRENER, 3 – 38121 TRENTO

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.43460 (2015/N)

Państwo członkowskie Słowacja

Region Slovak Republic —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Schéma štátnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov

Podstawa prawna Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zmene 
a doplnení niektorých zákonov § 1 ods. 2 zákona č. 543/2007 Z. z. z 25. októbra 
2007 o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory 
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka (ďalej len „zákon č. 543/2007 Z. z.”), 
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=320 zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej 
pomoci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci”), 
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=320
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Usługi dotowane

Budżet Całkowity budżet: EUR 6,6 (w mln)
Budżet roczny: EUR 1,1 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna; z wyłączeniem pozyskiwania 
produktów leśnych

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja SR
Dobrovičova 12, Bratislava 812 66, Slovenská 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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