
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 080/02)

Data przyjęcia decyzji 19.12.2017

Numer pomocy SA.49407 (2017/N)

Państwo członkowskie Francja

Region DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Projet de régime cadre notifié relatif aux aides à l'encadrement administratif dans 
les structures collectives agricoles d'Outre-mer

Podstawa prawna code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.621-3, L.681-3, 
D.684-1 à D.684-3 et R.684-4 à R.684-10

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc dla regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza 
Egejskiego

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 20 (w mln)
Budżet roczny: EUR 5 (w mln)

Intensywność pomocy 66 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki ROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO

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 15.12.2017

Numer pomocy SA.49563 (2017/N)

Państwo członkowskie Słowacja

2.3.2018 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 80/7

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


Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Schéma štátnej pomoci na obnovu a udržanie potenciálu lesného hospodárstva 
vo vojenských obvodoch a na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany 
štátu v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Podstawa prawna Usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva 
a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 (2014/ 
C 204/01) (ďalej len „usmernenia”).
Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci 
a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej 
pomoci).
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o lesoch”),
Zákon č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany 
Slovenskej republiky (ďalej len „zákon č.435/2010 Z. z.”),
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách”),
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny”).

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na zapobieganie zniszczeniom lasów wskutek pożarów lasów, klęsk 
żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych porównywalnych do klęsk 
żywiołowych, innych niekorzystnych zjawisk klimatycznych, szkodników 
i katastrof, oraz na odtwarzanie zniszczonych lasów, Pomoc na inwestycje 
zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, 
Pomoc na inwestycje w infrastrukturę związane z rozwojem, modernizacją 
i dostosowywaniem leśnictwa

Forma pomocy Dotacja/Dotacja na spłatę odsetek

Budżet Całkowity budżet: EUR 16 (w mln)
Budżet roczny: EUR 2,66 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

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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