
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 336/02)

Data przyjęcia decyzji 28.06.2017

Numer pomocy SA.43713 (2016/NN)

Państwo członkowskie Luksemburg

Region LUXEMBOURG (GRAND-DU-
CHE)

—

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Indemnisation pour exploitants agricoles touchés par la sécheresse

Podstawa prawna Décision du Conseil de gouvernement du 23 octobre 2015 prise en application 
de l'article 25 du règlement (UE) no 702/2015 de la Commission du 25 juin 
2014

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na wyrównanie strat spowodowanych przez niekorzystne zjawiska 
klimatyczne porównywalne z klęskami żywiołowymi

Forma pomocy Dotacja/Dotacja na spłatę odsetek

Budżet Całkowity budżet: EUR 9.0135 (w mln)

Intensywność pomocy 40 %

Czas trwania Od 23.10.2015

Sektory gospodarki Uprawy rolne inne niż wieloletnie, Uprawa roślin wieloletnich

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministère de l'agriculture, de la viticulture et de la protection des consommateurs
1, rue de la Congrégation L-2913 Luxembourg

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 03.02.2017

Numer pomocy SA.46427 (2016/N)

Państwo członkowskie Niemcy
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Region BAYERN —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Bayern: Satzung über die Gewährung von Beihilfen der Bayerischen Tierseu-
chenkasse (Beihilfesatzung)

Podstawa prawna Bayern: Entwurf der Satzung über die Gewährung von Beihilfen der Bayerischen 
Tierseuchenkasse (Beihilfesatzung)

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, Pomoc na działalność 
badawczo-rozwojową w sektorze rolnictwa

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 100 (w mln)
Budżet roczny: EUR 20 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 30.06.2021

Sektory gospodarki Chów i hodowla zwierząt

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Bayerische Tierseuchenkasse – Anstalt des öffentlichen Rechts
Arabellastraße 29, D-81925 München

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 24.07.2017

Numer pomocy SA.47902 (2017/N)

Państwo członkowskie Niemcy

Region BADEN-WUERTTEMBERG —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Baden-Württemberg: Förderung Handarbeitsweinbau

Podstawa prawna Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz über die Gewährung von Zuschüssen für Agrarumweltmaßnahmen 
durch Handarbeitsbewirtschaftung im Weinbau
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 16,8 (w mln)
Budżet roczny: EUR 2,4 (w mln)

Intensywność pomocy 60 %

Czas trwania do 31.12.2024

Sektory gospodarki Uprawa roślin wieloletnich

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Landratsämter in Baden-Württemberg

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 27.07.2017

Numer pomocy SA.48336 (2017/N)

Państwo członkowskie Bułgaria

Region Bulgaria —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно 
отношение към свинете”

Podstawa prawna Закон за подпомагане на земеделските производители

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na zobowiązania związane z dobrostanem zwierząt

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: BGN 178.8573 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %
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Czas trwania 01.01.2018 – 31.12.2022

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

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Държавен фонд „Земеделие”
гр. София, бул „Цар Борис III” N138

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 18.08.2017

Numer pomocy SA.48576 (2017/N)

Państwo członkowskie Włochy

Region PIEMONTE Obszary mieszane

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Operazione 7.1.1 „Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 
FEASR 2014-2020 (PSR), Stesura ed aggiornamento dei piani di sviluppo del 
comuni”

Podstawa prawna Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte FEASR 2014-2020 
(PSR) è stato approvato con Decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015, 
recepita con deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 
2015. Successivamente modificato, è stato riapprovato con Decisione della 
Commissione europea C(2017)1430 del 23 febbraio 2017, recepita con 
deliberazione della Giunta regionale n. 15-4760 del 13 marzo 2017 „Regola-
mento (CE) 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: 
prime modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione 
Piemonte. Approvazione della Commissione europea con Decisione c (2017) 
1430 del 23 febbraio 2017.”

Rodzaj środka pomocy — —

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

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 0,55 (w mln)

Intensywność pomocy Środek nie stanowi pomocy
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Czas trwania do 31.12.2023

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE OPERE PUBBLICHE DIFESA DEL SUOLO 
MONTAGNA FORESTE PROTEZIONE CIVILE TRASPORTI E LOGISTICA – 
Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera
corso stati uniti 21, 10128 torino

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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