
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)

(2018/C 040/02)

Data przyjęcia decyzji 27.11.2017

Numer pomocy SA.48094 (2017/N)

Państwo członkowskie Włochy

Region EMILIA-ROMAGNA —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Criteri per l'erogazione di contributi per danni da fauna selvatica alle attivita’ 
agricole e sistemi di prevenzione.

Podstawa prawna Draft „Delibera di Giunta regionale” approving the criteria for granting of aid to 
SMEs to compensate for the damage caused by wildlife to agriculture activities 
and prevention systems („Criteri per l'erogazione alle piccole e medie imprese di 
contributi per danni da fauna selvatica alle attività agricole e sistemi di 
prevenzione”) and its annex.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na pokrycie szkód spowodowanych przez zwierzęta chronione, 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 10,5 (w mln)
Budżet roczny: EUR 1,5 (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

Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca
Viale della Fiera 8 – 40127 Bologna

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 10.11.2017

Numer pomocy SA.48649 (2017/N)
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Państwo członkowskie Republika Czeska

Region Jihomoravský —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Založení porostů genových rezerv moravských klonů révy ve výrobních 
podmínkách

Podstawa prawna Založení porostů genových rezerv moravských klonů révy ve výrobních 
podmínkách (Program na období 2017 – 2020)
Usnesení Rady Jihomoravského kraje ze dne 12. 4. 2016
Usnesení Zastupitelstva Jihomoravského kraje ze dne 21. 4. 2016
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Rolnictwo; leśnictwo; obszary wiejskie

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: CZK 6 (w mln)
Budżet roczny: CZK 1,5 (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

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

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 07.12.2017

Numer pomocy SA.48837 (2017/NN)

Państwo członkowskie Niemcy

Region SACHSEN-ANHALT —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Sachsen-Anhalt: Verhütungs- und Ausgleichsmaßnahmen bei Tierseuchen
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Podstawa prawna 1. Satzung der Tierseuchenkasse Sachsen-Anhalt (Beihilfesatzung) vom 
08.12.1999

2. Gesetz über die Tierseuchenkasse und zur Ausführung des Tiergesundheits-
gesetzes (AG TierGesG) vom 09.02.2015

3. Gesetz zur Vorbeugung vor und Bekämpfung von Tierseuchen (Tiergesund-
heitsgesetz – TierGesG) vom 22.05.2013

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy —

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia, Usługi dotowane

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

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania 01.01.2015 – 31.12.2021

Sektory gospodarki Chów i hodowla zwierząt

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Tierseuchenkasse Sachsen-Anhalt
Hegelstraße 39, D-39104 Magdeburg

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 27.11.2017

Numer pomocy SA.49044 (2017/N)

Państwo członkowskie Francja

Region FRANCE —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aides à l'assistance technique

Podstawa prawna Code rural et de la pêche maritime – articles D.354-1 à D.354-15

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na usługi doradcze w sektorze rolnym

Forma pomocy Pozostałe – Prestation d'audit

Budżet Całkowity budżet: EUR 14 (w mln)
Budżet roczny: EUR 2 (w mln)
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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 et de l'Alimentation
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 08.12.2017

Numer pomocy SA.49244 (2017/N)

Państwo członkowskie Estonia

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Starditoetus metsandussektori tootjarühmadele (Eesti maaelu arengukava 
meetme M09.1 metsanduse osa) (2)

Podstawa prawna 1. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (RT 
I, 25.11.2016, 3) (https://www.riigiteataja.ee/akt/125112016003?leiaKehtiv)

2. Maaeluministri 13.11.2015 määrus nr 17 „Tootjarühma loomise ja 
arendamise toetus” (RT I, 15.11.2016, 16) (https://www.riigiteataja.ee/akt/ 
117112015013?leiaKehtiv)

3. Maaeluministri määruse eelnõu „Tootjarühma loomise ja arendamise toetus”

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

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

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 6 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2023

Sektory gospodarki Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
Tähe 4, Tartu 51010, Eesti
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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 07.12.2017

Numer pomocy SA.49328 (2017/N)

Państwo członkowskie Belgia

Region REGION WALLONNE, VLAAMS 
GEWEST

—

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) compensation

Podstawa prawna Projet de loi relative a des compensations en faveur d'entreprises touchées par la 
crise du firponil

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywioło-
wymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 21.8423 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 30.04.2018

Sektory gospodarki Chów i hodowla zwierząt

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

SPF BOSA
Simon Bolivar laan 30, WTC III, 1000 Bruxelles

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 24.11.2017

Numer pomocy SA.49340 (2017/N)
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Państwo członkowskie Belgia

Region REGION WALLONNE Obszary mieszane

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Financement des coûts de transport et de destruction des fientes / fumiers 
générés dans certains élevages wallons

Podstawa prawna Décision du Gouvernement wallon du 24 août 2017 reconnaissant le caractère 
extraordinaire de la contamination par le Fipronil du fait d'un traitement illégal 
mis en oeuvre par entreprises spécialisées dans 6 élevages de poules pondeuses 
sis en Wallonie; Décision du Gouvernement wallon du 07 septembre 2017 
établissant le principe du financement, dans la limite des législations relatives 
aux aides d'Etat, des coûts résultant du transport et de la destruction des fientes 
générées au sein de ces 6 exploitations et ce à titre subrogatoire et approbation 
d'un cahier spécial des charges régissant un marché public faisant l'objet d'une 
procédure négociée sans publication préalable. Décision du Gouvernement 
wallon du octobre 2017 approuvant les conditions d’octroi et d’application du 
régime d’aide d’Etat pour la destruction des fientes/fumiers contaminés par le 
Fipronil, telles que présentées dans la note au Gouvernement intitulée Gestion de 
la contamination au Fipronil – conditions d’aide d’Etat

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywioło-
wymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 0,35 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 30.04.2018

Sektory gospodarki Chów i hodowla drobiu

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Service Public de Wallonie – Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, 
des Ressources naturelles et de l'Environnement
Avenue Prince de Liège, 15 à 5100 JAMBES

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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