
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)

(2017/C 004/02)

Data przyjęcia decyzji 08.09.2016

Numer pomocy SA.42896 (2015/N)

Państwo członkowskie Niemcy

Region SCHLESWIG-HOLSTEIN —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Schleswig-Holstein: Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Förderung der Zucht und Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen

Podstawa prawna Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes” i.d.F. der Bekanntmachung vom 21. Juli 1988, zuletzt geändert 
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 09. Dezember 2010
GAK-Rahmenplan 2015, Förderbereich 4: Markt- und standortangepasste 
Landbewirtschaftung, Maßnahmegruppe G: Erhaltung der Vielfalt der tiergeneti-
schen Ressourcen in der Landwirtschaft
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Zucht und 
Erhaltung von gefährdeten Nutztierrassen in Schleswig-Holstein
Nationale Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland (NRR) 2014-2020 
vom 08. Dezember 2014

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Zobowiązania rolnośrodowiskowe

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 0,2813 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki Chów i hodowla zwierząt

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Min. f. Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt u. ländliche Räume des Landes 
Schleswig-Holstein (MELUR), Referat V 20
Mercatorstr. 3, 24106 Kiel
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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 28.09.2016

Numer pomocy SA.43573 (2015/N)

Państwo członkowskie Niemcy

Region BADEN-WUERTTEMBERG —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Baden-Württemberg: Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz
über die Förderung der Zusammenarbeit im Ländlichen Raum

Podstawa prawna Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz über die Förderung der Zusammenarbeit im Ländlichen Raum (VwV 
Zusammenarbeit)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na współpracę w sektorze leśnym, Pomoc na współpracę na obszarach 
wiejskich

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 8,75 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki ROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Regierungspräsidium Stuttgart
Ruppmannstrasse 21; 70565 Stuttgart

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 10.10.2016

Numer pomocy SA.44142 (2016/N)
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Państwo członkowskie Słowenia

Region Slovenia —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske 
proizvode – velika podjetja – PRP 2014-2020

Podstawa prawna Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za 
naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje 
gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
obdobje 2014–2020 (Uradni list Republike Slovenije, št. 104/2015)
Določila v povezavi s priglasitvijo so opredeljena v podpoglavju 2. Podpora za 
naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov iz II. 
poglavja v povezavi z naložbami v predelavo kmetijskih proizvodov 
v nekmetijske proizvode za upravičence, ki so velika podjetja (druga alineja 
prvega odstavka 29. člena uredbe) ter določila iz III. in IV. poglavja.
Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, ki je 
potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi 
programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020.
Okoljsko poročilo za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014-2020, Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja, 
Opis postopka priprave okoljskega poročila in Odločba o sprejemljivosti vpliva 
PRP 2014–2020 na okolje.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na inwestycje dotyczące przetwarzania produktów rolnych na produkty 
nierolne, produkcji bawełny lub na inwestycje w tworzenie i rozwój działalności 
pozarolniczej

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 16,8512 (w mln)

Intensywność pomocy 25 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki Produkcja artykułów spożywczych, Produkcja napojów

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in preharano, Direktorat za kmetijstvo
Dunajska 22

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 03.10.2016

Numer pomocy SA.45002 (2016/N)
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Państwo członkowskie Grecja

Region ELLADA —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων

Podstawa prawna ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywioło-
wymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi, Pomoc na wyrównanie strat 
spowodowanych przez niekorzystne zjawiska klimatyczne porównywalne 
z klęskami żywiołowymi

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 82 (w mln)

Intensywność pomocy 80 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki ROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ 2 – 10432 ΑΘΗΝΑ

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 16.09.2016

Numer pomocy SA.45285 (2016/N)

Państwo członkowskie Francja

Region FRANCE —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Régime cadre notifié relatif aux aides en faveur de la coopération dans le secteur 
forestier et dans les zones rurales mises en œuvre dans le cadre des programmes 
de développement rural

Podstawa prawna document national (projet) de l’Instance de coordination des autorités de gestion 
des programmes de développement rural mis en œuvre en France pour la 
période 2014-2020 présentant les principes généraux applicables aux régimes 
„cadre” notifiés à la Commission européenne, en lien avec le développement 
rural
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na współpracę w sektorze leśnym, Pomoc na współpracę na obszarach 
wiejskich

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 370 (w mln)
Budżet roczny: EUR 74 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2020

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 75349 Paris 07 SP

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 17.10.2016

Numer pomocy SA.45494 (2016/N)

Państwo członkowskie Hiszpania

Region CASTILLA-LA MANCHA Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) AGRI – Ayudas a inversiones en transformación, comercialización o desarrollo 
de productos agrícolas y al fomento de la calidad agroalimentaria

Podstawa prawna Ayudas a inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de 
productos agrícolas y al fomento de la calidad agroalimentaria

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na inwestycje dotyczące przetwarzania produktów rolnych na produkty 
nierolne, produkcji bawełny lub na inwestycje w tworzenie i rozwój działalności 
pozarolniczej

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 50 (w mln)
Budżet roczny: EUR 10 (w mln)
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Intensywność pomocy 35 %

Czas trwania do 31.12.2023

Sektory gospodarki ROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Director General de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas. Consejería de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha
C/Pintor Matías Moreno, no 4, 45071-TOLEDO

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 12.09.2016

Numer pomocy SA.46048 (2016/N)

Państwo członkowskie Cypr

Region Cyprus —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Αναθεωρημένο Εθνικό Πλαίσιο Χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων για την Αντισ-
τάθμιση Ζημιών στον Τομέα της Γεωργίας για την περίοδο 2014 – 2020.

Podstawa prawna Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 13.6.2016

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywioło-
wymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi, Pomoc na wyrównanie strat 
spowodowanych przez niekorzystne zjawiska klimatyczne porównywalne 
z klęskami żywiołowymi

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 48 (w mln)
Budżet roczny: EUR 8 (w mln)

Intensywność pomocy 60 %

Czas trwania do 31.12.2020

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

Τμήμα Γεωργίας
Λουκή Ακρίτα 1412, Λευκωσία, Κύπρος.

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 31.10.2016

Numer pomocy SA.46318 (2016/N)

Państwo członkowskie Polska

Region Poland Obszary mieszane

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Kredyty preferencyjne dla producentów mleka, świń lub owoców i warzyw na 
spłatę zobowiązań cywilno-prawnych. Nieprocentowane pożyczki dla produ-
centów mleka, świń lub owoców i warzyw na spłatę niepodatkowych należności 
budżetowych o charakterze publiczno-prawnym

Podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Rolnictwo; leśnictwo; obszary wiejskie, Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacja na spłatę odsetek, Kredyt preferencyjny

Budżet Całkowity budżet: PLN 443,24 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 30.04.2017

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

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
02-822 Warszawa ul. Poleczki 33

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 05.10.2016

Numer pomocy SA.46357 (2016/N)
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Państwo członkowskie Francja

Region — Obszary mieszane

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) aides à la défense des forêts contre l’incendie (DFCI) et à la restauration des 
terrains en montagne (RTM)

Podstawa prawna Décret no 2015-1282 du 13 octobre 2015 relatif aux subventions accordées par 
l'État en matière d'investissement forestier (codifié aux articles D 156-7 à D 156- 
11 du code forestier); Arrêté du 26 octobre 2015 relatif aux subventions de l'État 
accordées en matière d'investissements forestiers en faveur des actions de 
prévention pour la défense des forêts contre les incendies, la restauration des 
terrains de montagne et la fixation des dunes côtières; Décret no 99-1060 du 
16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État pour des projets 
d'investissement.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na zapobieganie zniszczeniom lasów wskutek pożarów lasów, klęsk 
żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych porównywalnych do klęsk 
żywiołowych, innych niekorzystnych zjawisk klimatycznych, szkodników 
i katastrof, oraz na odtwarzanie zniszczonych lasów

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet —

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

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. 
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