
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 390/02)

Data przyjęcia decyzji 08.06.2016

Numer pomocy SA.44550 (2016/N)

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Operace 8.1.1. Zalesňování a zakládání lesů

Podstawa prawna Program rozvoje venkova na období 2014-2020
Nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci 
opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících 
nařízení vlády
Usnesení vlády České republiky č. 532 ze dne 9. července 2014

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na zalesianie i tworzenie terenu zalesionego

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

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

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2016

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, 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 29.09.2016

Numer pomocy SA.44624 (2016/N)
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http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


Państwo członkowskie Hiszpania

Region NAVARRA Obszary mieszane

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) AGRI – Ayuda a los productores de semilla certificada de patata en zonas con 
limitaciones naturales

Podstawa prawna Propuesta de Orden Foral de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local, por la que se establecen las normas que regulan la 
concesión de ayudas a los productores de semilla certificada de patata para el 
mantenimiento de esta actividad agraria en zonas con limitaciones naturales, 
y se aprueba la convocatoria de ayudas para el año 2016.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na rzecz obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 1,25 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki ROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

GOBIERNO DE NAVARRA-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL, 
AGRICULTURA Y GANADERÍA
C/GONZÁLEZ TABLAS, 9-4a PLANTA. 31005 PAMPLONA

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 12.08.2016

Numer pomocy SA.44636 (2016/N)

Państwo członkowskie Włochy

Region BOLZANO-BOZEN Obszary nieobjęte pomocą

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Criteri e modalità per la concessione di aiuti per misure di prevenzione dei danni 
da fauna selvatica e per il ripristino del potenziale produttivi agricolo 
danneggiato
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http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


Podstawa prawna legge provinciale del 17 luglio 1987, n. 14 (norme per la protezione della fauna 
selvatica e per l’esercizio della caccia)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 
i prawne w gospodarstwach rolnych związane z produkcją podstawową 
produktów rolnych, Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 1 (w mln)

Intensywność pomocy 80 %

Czas trwania do 31.12.2020

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

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ripartizione Foreste – Ufficio caccia e pesca
via Brennero 6, 39100 Bolzano, Italy

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 12.08.2016

Numer pomocy SA.44680 (2016/N)

Państwo członkowskie Włochy

Region BOLZANO-BOZEN —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Criteri e modalità per la concessione di indennizzi per danni arrecati dalla fauna 
selvatica protetta alle colture agricole e forestali nonché al patrimonio 
zootecnico

Podstawa prawna Legge provinciale del 17 luglio 1987, n. 14, Norme per la protezione della fauna 
selvatica e per l’esercizio della caccia

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na pokrycie szkód spowodowanych przez zwierzęta chronione, Ochrona 
środowiska

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia
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Budżet Całkowity budżet: EUR 0,25 (w mln)
Budżet roczny: EUR 0,05 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki ROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Provincia Autonoma Bolzano – Ripartizione Foreste – Ufficio caccia e pesca
via Brennero 6, 39100 Bolzano, Italy

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 20.07.2016

Numer pomocy SA.44898 (2016/N)

Państwo członkowskie Włochy

Region VENETO —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Formazione dei consulenti

Podstawa prawna Programma di sviluppo rurale 2014-2020 del Veneto
Tipo di intervento 2.3.1 Formazione dei consulenti

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Szkolenia

Forma pomocy Usługi dotowane

Budżet Całkowity budżet: EUR 1,855 (w mln)

Intensywność pomocy %

Czas trwania do 31.12.2023

Sektory gospodarki ROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO, DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA; 
NAUKOWA I TECHNICZNA

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Regione del Veneto – Giunta regionale – Dipartimento agricoltura e sviluppo 
rurale
via Torino 110, 30172 Venezia-Mestre (Ve) Italia
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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 03.08.2016

Numer pomocy SA.45615 (2016/N)

Państwo członkowskie Francja

Region FRANCE —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) indemnisation des opérateurs du maillon sélection-accouvage de la filière avicole 
impactés par l’influenza aviaire

Podstawa prawna Articles L. 621-2, L. 621-3 et D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime
Arrêté du 9 février 2016 déterminant des dispositions de lutte complémentaires 
contre l’influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie 
sur le territoire français
Arrêté du 21 avril 2016 modifiant l’arrêté du 9 février 2016 déterminant des 
dispositions de lutte complémentaires contre l’influenza aviaire hautement 
pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na pokrycie kosztów zapobiegania chorobom zwierząt i szkodnikom 
roślin i zwalczania ich oraz pomoc na wyrównanie strat spowodowanych 
chorobami zwierząt lub inwazjami szkodników roślin

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 30 (w mln)
Budżet roczny: EUR 10 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2018

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

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. 

C 390/12 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.10.2016

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

