
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 471/02)

Data przyjęcia decyzji 27.07.2016

Numer pomocy SA.43972 (2016/NN)

Państwo członkowskie Szwecja

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Viltskadeförordningen

Podstawa prawna Viltskadeförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om 
bidrag och ersättning för viltskador

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na pokrycie szkód spowodowanych przez zwierzęta chronione, 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

Budżet Całkowity budżet: SEK 214 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania 01.01.2015 – 31.12.2020

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

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Länsstyrelserna
http://www.lansstyrelsen.se

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 30.05.2016

Numer pomocy SA.44844 (2016/N)
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http://www.lansstyrelsen.se
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


Państwo członkowskie Litwa

Region Lithuania —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Dalies draudimo įmonių išlaidų, susidariusių išmokant draudimo išmokas už 
nuostolius, patirtus dėl stichinės sausros, kompensavimas

Podstawa prawna 2007 m. lapkričio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1218 
„Dėl augalų, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos, draudimo įmokų žemės 
ūkio veiklos subjektams ir draudimo įmonių išlaidų dalinio kompensavimo”; 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl žemės ūkio ministro 
2008 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 3D-333 „Dėl dalies draudimo įmonių 
išlaidų, susidariusių išmokant draudimo išmokas už nuostolius, patirtus dėl 
stichinės sausros, kompensavimo taisyklių” pakeitimo projektas

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na opłacenie składek ubezpieczeniowych

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 500 (w mln)
Budżet roczny: EUR 100 (w mln)

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki ROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius, Lietuvos Respublika

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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