
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 198/02)

Data przyjęcia decyzji 13.02.2018

Numer pomocy SA.48574 (2017/N)

Państwo członkowskie Włochy

Region PIEMONTE Obszary mieszane

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Operazione 7.5.1. Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione (PSR 2014- 
2020).

Podstawa prawna deliberazione della Giunta regionale n. 15-4760 del 13 marzo 2017 („Rego-
lamento (CE) n. 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, Ochrona 
środowiska, Ochrona dziedzictwa, Infrastruktura sportowa i wielofunkcyjna 
infrastruktura rekreacyjna, Kultura

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 3 (w mln)

Intensywność pomocy 90 %

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. 

Data przyjęcia decyzji 08.03.2018

Numer pomocy SA.48678 (2017/N)
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Państwo członkowskie Republika Czeska

Region Czech Republic —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství

Podstawa prawna Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění 
škod způsobených přírodními pohromami, mimořádnými událostmi a nepříz-
nivými povětrnostními jevy v odvětví zemědělství
Usnesení vlády vydané k řešení odstranění škod a obnovy částí území České 
republiky
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla)
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů
Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywioło-
wymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi, Pomoc na wyrównanie strat 
spowodowanych przez niekorzystne zjawiska klimatyczne porównywalne 
z klęskami żywiołowymi

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: CZK 7 000 (w mln)
Budżet roczny: CZK 1 750 (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

Ministerstvo zemědělství; Státní zemědělský intervenční fond, Podpůrný 
a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.; Orgány veřejné správyv mezích své 
pravomoci a působnosti
Těšnov 65/17, 110 00 Praha; Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1; Za Poříčskou 
branou 256/6, 186 00 Praha 8;

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 03.04.2018

Numer pomocy SA.49032 (2017/N)
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Państwo członkowskie Węgry

Region Bács-Kiskun, Csongrád, Gyor- 
Moson-Sopron, Jász-Nagykun- 
Szolnok, Hajdú-Bihar, Somogy, 
Veszprém, Békés

—

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aid for palmiped processing sector to compensate losses due to bird flu

Podstawa prawna a vízi szárnyas feldolgozói termékpályát érintő madárinfluenza miatti 
veszteségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás

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

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: HUF 1 500 (w mln)
Budżet roczny: HUF 1 500 (w mln)

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania do 31.12.2018

Sektory gospodarki Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministry of Agriculture
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

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 12.02.2018

Numer pomocy SA.49360 (2017/N)

Państwo członkowskie Hiszpania

Region EXTREMADURA Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) AGRI – Ayudas a Grupos Operativos de la AEI en materia de productividad 
y sostenibilidad agrícola

Podstawa prawna Decreto 140/2017, de 11 de septiembre, por el que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para la realización de proyectos innovadores por parte 
de los Grupos Operativos de la Asociación Europea para la Innovación en 
materia de productividad y sostenibilidad agrícola

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —
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Cel pomocy Pomoc na współpracę w sektorze leśnym

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 1,2 (w mln)

Intensywność pomocy 90 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Antonio Cabezas García
Avda. Luis Ramallo, s/n, 06800 Mérida, Badajoz

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 14.02.2018

Numer pomocy SA.49428 (2017/N)

Państwo członkowskie Niemcy

Region BADEN-WUERTTEMBERG —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Baden-Württemberg: Bio-Musterregionen

Podstawa prawna VwV Bio-Musterregionen

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na współpracę w sektorze rolnym

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia, Usługi dotowane

Budżet Całkowity budżet: EUR 10,5 (w mln)
Budżet roczny: EUR 1,5 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2024

Sektory gospodarki ROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Regierungspräsidium Stuttgart
Ruppmannstraße 21, 70565 Stuttgart
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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 02.03.2018

Numer pomocy SA.49812 (2017/N)

Państwo członkowskie Belgia

Region VLAAMS GEWEST —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels betreffende de betaling 
van de materiële kosten voor de verwijdering van met fipronil verontreinigde 
pluimveemest, veroorzaakt door de fipronilcrisis

Podstawa prawna Besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2017 houdende nadere 
regels betreffende de betaling van de materiële kosten voor de verwijdering van 
met fipronil verontreinigde pluimveemest, veroorzaakt door de fipronilcrisis
Ministerieel besluit van 7 december 2017 houdende nadere bepalingen voor de 
aanvraagprocedure voor de vergoeding voor de materiële kosten voor 
verwijdering van met fipronil verontreinigde pluimveemest

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 2,8 (w mln)
Budżet roczny: EUR 2,8 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 01.11.2018

Sektory gospodarki Chów i hodowla drobiu

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Stationsstraat 110, 2800 Mechelen

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 18.04.2018

Numer pomocy SA.50244 (2018/N)
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Państwo członkowskie Niemcy

Region BAYERN —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Bayern: Forstliches Förderprogramm (WALDFÖPR 2015)

Podstawa prawna — Richtlinie für Zuwendungen zu waldbaulichen Maßnahmen im Rahmen 
eines forstlichen Förderprogramms (WALDFÖPR 2018) mit Anlagen 
„Förderhöchstsätze” und Fördersätze bei Seilbahnförderung",

— Waldgesetz für Bayern (BayWaldG),
— Art. 23 und 44 der Bayerischen Haushaltsordnung (BayHO)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na zalesianie i tworzenie terenu zalesionego, Pomoc na zapobieganie 
zniszczeniom lasów wskutek pożarów lasów, klęsk żywiołowych, niekorzyst-
nych 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 szczególne 
działania i interwencje w sektorze leśnym, której głównym celem jest 
utrzymanie lub przywrócenie ekosystemu leśnego i bioróżnorodności lub 
tradycyjnego krajobrazu, Pomoc na utrzymanie i poprawę jakości gleby oraz 
zapewnienie równomiernego i zdrowego wzrostu drzew w sektorze leśnym, 
Pomoc na ustanowienie planów urządzenia lasu

Forma pomocy —

Budżet —

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

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (47 Ämter in Bayern)
Klötzelmüllerstraße 3, 840

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 26.02.2018

Numer pomocy SA.50388 (2018/N)

Państwo członkowskie Francja

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la production 
primaire
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Podstawa prawna Articles L. 621-1 et suivants et articles D. 684-1 et suivants du code rural et de la 
pêche maritime
Articles L. 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

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/Dotacja na spłatę odsetek, Zmniejszenie podstawy opodatkowania, 
Obniżenie stawki podatkowej

Budżet —

Intensywność pomocy 75 %

Czas trwania do 31.12.2020

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

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
3, rue Barbet de Jouy 75349 PARIS 07 SP
Les services de l'État gestionnaires d'aides, les collectivités territoriales ainsi que 
les établissements et autres organismes publics compétents peuvent accorder des 
aides sur la base du présent régime d'aide cadre.

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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