
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 051/02)

Data przyjęcia decyzji 01.12.2016

Numer pomocy SA.44247 (2016/N)

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region — —

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

Podstawa prawna Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 2 
a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat 
a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů, v platném znění

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na zobowiązania związane z dobrostanem zwierząt

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: CZK 2 000 (w mln)
Budżet roczny: CZK 400 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki ROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
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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 09.12.2016

Numer pomocy SA.45223 (2016/N)

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region EAST MIDLANDS, NORTH 
EAST, SOUTH EAST, SOUTH 
WEST, YORKSHIRE AND THE 
HUMBER, WEST MIDLANDS, 
EASTERN, NORTH WEST

—

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Woodland Carbon Fund

Podstawa prawna Forestry Act 1979

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na zalesianie i tworzenie terenu zalesionego

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: GBP 20 (w mln)
Budżet roczny: GBP 4 (w mln)

Intensywność pomocy 70 %

Czas trwania do 31.03.2021

Sektory gospodarki Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Forestry Commission England
620 Bristol Business Park, Coldharbour Lane, Bristol BS161EJ

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 18.11.2016

Numer pomocy SA.45343 (2016/N)
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Państwo członkowskie Niemcy

Region BADEN-WUERTTEMBERG —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Baden-Württemberg: Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz zur Gewährung für Zuwendungen für Naturparke 
in Baden-Württemberg (VwV NPBW) vom 4. März 2016

Podstawa prawna Baden-Württemberg: Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz zur Gewährung für Zuwendungen für Naturparke 
in Baden-Württemberg (VwV NPBW) vom 4. März 2016

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

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

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 15 (w mln)
Budżet roczny: EUR 3 (w mln)

Intensywność pomocy 80 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki ROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Regierungspräsidium Freiburg
Bertoldstr. 43, 79098 Freiburg im Breisgau

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 07.12.2016

Numer pomocy SA.46128 (2016/N)

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region — Obszary mieszane

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu 
potravin a v průmyslových procesech

C 51/12 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.2.2017

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


Podstawa prawna Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění
Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty 
Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Opatření 16 Spolupráce, 
Podopatření 16.6 Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi subjekty 
v dodavatelském řetězci v rámci udržitelného zajišťování biomasy pro použití 
v procesech výroby potravin a energie a průmyslových procesech
Usnesení vlády České republiky č. 532 ze dne 9. července 2014

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na współpracę na obszarach wiejskich

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: CZK 40 (w mln)

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania do 31.12.2020

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 23.11.2016

Numer pomocy SA.46136 (2016/N)

Państwo członkowskie Węgry

Region Hungary —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Modification to the agricultural risk management system

Podstawa prawna the agricultural risk management system

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
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Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: HUF 80 000 (w mln)
Budżet roczny: HUF 15 000 (w mln)

Intensywność pomocy 80 %

Czas trwania do 31.03.2022

Sektory gospodarki ROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministry of Agriculture
1055 Budapest, Kossuth Lajor tér 11.

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 05.12.2016

Numer pomocy SA.46153 (2016/N)

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region Czech Republic Obszary mieszane

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Spolupráce při sdílení zařízení a zdrojů

Podstawa prawna Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění
Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty 
Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Opatření 16 Spolupráce, 
Podopatření 16.3 Ostatní spolupráce mezi malými hospodářskými subjekty při 
organizování společných pracovních procesů a sdílení zařízení a zdrojů a pro 
rozvoj služeb cestovního ruchu nebo jejich uvádění na trh, Operace 16.3.1 
Sdílení zařízení a zdrojů
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty 
Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Opatření 19 Podpora 
místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD – komunitně vedený 
místní rozvoj), Podopatření 19.2 Podpora provádění operací v rámci strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje, Operace 19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Usnesení vlády České republiky č. 532 ze dne 9. července 2014

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —
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Cel pomocy Pomoc na współpracę w sektorze leśnym, Pomoc na współpracę na obszarach 
wiejskich

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: CZK 378 (w mln)

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania do 31.12.2020

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

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 09.12.2016

Numer pomocy SA.46173 (2016/N)

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region — Obszary mieszane

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

Podstawa prawna Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění
Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty 
Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Opatření 16 Spolupráce, 
Podopatření 16.4 Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky 
dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců 
(KDŘ) a místních trhů a propagačních činností v místním kontextu, které souvisí 
s rozvojem krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů, Operace 16.4.1 
Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských 
řetězců a místních trhů
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty 
Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Opatření 19 Podpora 
místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD – komunitně vedený 
místní rozvoj), Podopatření 19.2 Podpora provádění operací v rámci strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje, Operace 19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Usnesení vlády České republiky č. 532 ze dne 9. července 2014

17.2.2017 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 51/15

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


Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na współpracę na obszarach wiejskich

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: CZK 250 (w mln)

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania do 31.12.2020

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

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. 
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