
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 442/02)

Data przyjęcia decyzji 16.10.2017

Numer pomocy SA.47177 (2016/N)

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region Czech Republic —

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

Podstawa prawna Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění
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
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 1, 
§ 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na zobowiązania związane z dobrostanem zwierząt

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: CZK 1 200 (w mln)
Budżet roczny: CZK 300 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki ROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO, Chów i hodowla świń

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17, 110 00 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 25.10.2017

Numer pomocy SA.48354 (2017/N)

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region Czech Republic —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Propagační kampaň na podporu biopotravin a ekologického zemědělství

Podstawa prawna Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství
Propagační program „Propagační kampaň na podporu biopotravin a ekologické-
ho zemědělství”

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na środki promocyjne dotyczące produktów rolnych

Forma pomocy Usługi dotowane

Budżet Całkowity budżet: CZK 120 (w mln)
Budżet roczny: CZK 30 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2020

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

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 07.11.2017

Numer pomocy SA.48936 (2017/N)
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http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


Państwo członkowskie Niemcy

Region SCHLESWIG-HOLSTEIN —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Schleswig-Holstein: Zuwendungen für verschiedene Maßnahmen zur Sicherung 
des Bestandes zu- und durchwandernder Wölfe in Schleswig-Holstein

Podstawa prawna Entwurf: Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen für verschiedene 
Maßnahmen zur Sicherung des Bestandes zu- und durchwandernder Wölfe in 
Schleswig-Holstein

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na pokrycie szkód spowodowanych przez zwierzęta chronione, Pomoc 
na opłacenie składek ubezpieczeniowych, 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 0,75 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2022

Sektory gospodarki Chów i hodowla zwierząt

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisie-
rung des Landes Schleswig-Holstein
Mercatorstr. 3, 24106 Kiel

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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