
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 159/02)

Data przyjęcia decyzji 14.03.2017

Numer pomocy SA.46721 (2016/N)

Państwo członkowskie Włochy

Region BOLZANO-BOZEN —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Criteri per la concessione di contributi per investimenti nel settore 
dell’irrigazione

Podstawa prawna Criteri per la concessione di contributi per investimenti nel settore 
dell’irrigazione

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

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 8 (w mln)
Budżet roczny: EUR 2 (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

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 22.03.2017

Numer pomocy SA.46798 (2016/N)

Państwo członkowskie Portugalia
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Region CONTINENTE Obszary mieszane

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Ação n.o 5.1, „Criação de agrupamentos e organizações de produtores”, 
integrada na medida n.o 5, „Organização da produção”,

Podstawa prawna Portaria n.o 254-A/2016 de 26 de setembro
Tem por objeto estabelecer o regime de aplicação da ação n.o 5.1, „Criação de 
agrupamentos e organizações de produtores”, integrada na medida n.o 5, 
„Organização da produção”,

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na rozpoczynanie działalności dla grup i organizacji producentów 
w sektorze leśnym

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Budżet roczny: EUR 14,97 (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

Autoridade de Gestão do PDR2020
Rua de S. Julião, 63, 1149-030 Lisboa

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 14.03.2017

Numer pomocy SA.47575 (2017/N)

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti 
potravinářského průmyslu

Podstawa prawna 1) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění
2) 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 —
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Cel pomocy Pomoc na inwestycje związane z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu 
produktów rolnych

Forma pomocy —

Budżet Całkowity budżet: CZK 3 036 000 000 (w mln)
Budżet roczny: CZK 660 000 000 (w mln)

Intensywność pomocy 0 %

Czas trwania —

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 117 05 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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