
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 339/02)

Data przyjęcia decyzji 18.01.2017

Numer pomocy SA.45697 (2016/N)

Państwo członkowskie Włochy

Region VENETO —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aiuti alla cooperazione nel settore forestale

Podstawa prawna DGR n. 947 del 28.07.2015; DGR n. 214 del 3.03.2016; DGR n. 1937 del 
23.12.2015

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na współpracę w sektorze leśnym, Pomoc na działalność badawczo- 
rozwojową w sektorze leśnym

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 2 (w mln)
Budżet roczny: EUR 0,4 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2023

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Regione del Veneto – Giunta regionale
PALAZZO BALBI DORSODURO 3901 30123 VENEZIA

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 03.07.2018

Numer pomocy SA.49070 (2017/N)

Państwo członkowskie Rumunia

Region Romania —
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Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Ajutor animale moarte

Podstawa prawna Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt 
destinate consumului uman

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc dotycząca padłych zwierząt gospodarskich

Forma pomocy Usługi dotowane

Budżet Całkowity budżet: RON 166.695 (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

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Blvd. Carol I, nr. 2-4, sector 3, București

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 06.07.2018

Numer pomocy SA.49954 (2017/N)

Państwo członkowskie Hiszpania

Region ESPANA Obszary mieszane

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) AGRI – Proyectos de innovación de interés general por grupos operativos de la 
Asociación Europea de Innovación en materia de productividad y sostenibilidad 
en el sector forestal

Podstawa prawna Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a la ejecución de proyectos de innovación de interés 
general por grupos operativos de la Asociación Europea de Innovación en 
materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-AGRI)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na współpracę w sektorze leśnym

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia
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Budżet Całkowity budżet: EUR 6.7791 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2023

Sektory gospodarki Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Da. Esperanza Orellana Moraleda
C/ Gran Vía de san Francisco, 4 y 6

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 06.07.2018

Numer pomocy SA.49955 (2017/N)

Państwo członkowskie Hiszpania

Region ESPANA Obszary mieszane

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) AGRI – Proyectos de innovación de interés general ejecutados por grupos 
operativos de la Asociación europea para la Innovación en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas en el sector agroalimentario (fuera del 
art. 42 TFUE)

Podstawa prawna Proyecto de Real Decreto …, de …, por el que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a la ejecución de proyectos de innovación de 
interés general por grupos operativos de la Asociación Europea de Innovación 
en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-AGRI)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na współpracę na obszarach wiejskich, Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 2.2597 (w mln)

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania do 31.12.2023

Sektory gospodarki ROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO
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Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Da Esperanza de Orellana Iglesias
C/ Gran Vía, 4 y 6 Madrid 28005

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 24.07.2018

Numer pomocy SA.50327 (2018/N)

Państwo członkowskie Niemcy

Region SACHSEN —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Sachsen: Gewährung von Beihilfen durch die Sächsische Tierseuchenkasse für 
den Agrarsektor

Podstawa prawna Beihilfesatzung der Sächsischen Tierseuchenkasse für den Agrarsektor (Entwurf)

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, Usługi dotowane

Budżet Całkowity budżet: EUR 33 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2023

Sektory gospodarki Chów i hodowla zwierząt

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Sächsische Tierseuchenkasse
Löwenstr. 7a, 01099 Dresden

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 08.06.2018

Numer pomocy SA.50367 (2018/N)
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Państwo członkowskie Niemcy

Region SACHSEN —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Sachsen: Ausgleichszahlungen für durch Raubtiere verursachte Schäden

Podstawa prawna Entwurf der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für 
Umwelt und Landwirtschaft zum Ausgleich von durch Wolf, Luchs oder Bär 
verursachte Schäden

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na pokrycie szkód spowodowanych przez zwierzęta chronione

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 0.12 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2023

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

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Landesdirektion Sachsen
Altchemnitzer Straße 41

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 03.07.2018

Numer pomocy SA.50428 (2018/N)

Państwo członkowskie Dania

Region DANMARK —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Tilskud til genetablering af skov efter stormfald

Podstawa prawna Nedenstående udgør det nuværende lovgrundlag for stormfaldsordningen;
Lov om stormflod og stormfald (LBK nr. 281 af 16/04/2018).
Bekendtgørelse om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til 
gentilplantning mv. efter stormfald (BEK nr. 773 af 11/06/2018).
Bekendtgørelse af lov om skove (LBK nr. 678 af 14/06/2013).

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —
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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

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: DKK 100 (w mln)
Budżet roczny: DKK 100 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 01.07.2024

Sektory gospodarki Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna; z wyłączeniem pozyskiwania 
produktów leśnych

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Stormrådet
Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, Danmark

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 22.05.2018

Numer pomocy SA.50627 (2018/N)

Państwo członkowskie Francja

Region FRANCE Obszary mieszane

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aides à la coopération dans le secteur agricole et agroalimentaire pour la période 
2018-2020

Podstawa prawna Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L621-1 et L.681-3.
Le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses titres 
relatifs à l’intervention économique des collectivités territoriales et ses articles 
L.1511-1 à L.1511-1-2, L.1511-7 et L.1511-8, L.2251-1 à L.2251-4, L.3231-1 
à L.3231-3-1, L.4211-1 et L.4253-5.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na współpracę w sektorze rolnym

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia, Dotacja na spłatę odsetek, Zaliczki zwrotne, Kredyt 
preferencyjny

Budżet Całkowity budżet: EUR 150 (w mln)

21.9.2018 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 339/13

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


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

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 20.07.2018

Numer pomocy SA.50763 (2018/N)

Państwo członkowskie Włochy

Region ABRUZZO —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Disciplinari per la concessione alle imprese attive nel settore della produzione 
primaria di aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti alle 
coltivazioni agricole e forestali e al patrimonio zootecnico

Podstawa prawna Delibera Commissariale dell'8 marzo 2018, n. 9 (Approvazione Disciplinari per 
la concessione alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria 
di „Aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da animali protetti alle 
coltivazioni agricole e forestali” e di „Aiuti destinati ad indennizzare i danni 
causati da animali protetti alla zootecnia”; Bozza di Delibera Commissariale che 
modifica la Delibera Commissariale dell'8 marzo 2018, n. 9.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na pokrycie szkód spowodowanych przez zwierzęta chronione

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 1.45 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki Uprawy rolne; chów i hodowla zwierząt; łowiectwo; włączając działalność 
usługową
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Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Parco Naturale Regionale Sirente Velino
via XXIV Maggio – 67048 Rocca di Mezzo (AQ) Italy

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 06.07.2018

Numer pomocy SA.50938 (2018/N)

Państwo członkowskie Portugalia

Region MADEIRA Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Submedida 9.1 – Criação de grupos de produtores e de organizações nos setores 
da agricultura
e da silvicultura, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma 
da Madeira

Podstawa prawna Portaria n.o 22/2018

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 0.15 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Autoridade de Gestão do PRODERAM 2020
Rua do Aljube, n.o 49 – Edifício Funchal, 9000-067 Funchal

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 11.07.2018

Numer pomocy SA.51144 (2018/N)
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Państwo członkowskie Włochy

Region PIEMONTE —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte FEASR 2014-2020 
(PSR), operazione 7.6.2 „Manuali relativi ad elementi paesaggistico-architetto-
nici”

Podstawa prawna Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte FEASR 2014-2020 
(PSR), 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 con Decisione della Commissione europea C(2018) 
1288 del 26 febbraio 2018, recepita con deliberazione della Giunta regionale 
n. 26-6621 del 16 marzo 2018.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

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

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 0.1 (w mln)

Intensywność pomocy Środek nie stanowi pomocy

Czas trwania do 31.12.2023

Sektory gospodarki Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach 
i zagospodarowaniem terenów zieleni

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL 
TERRITORIO – Settore Territorio e Paesaggio
CORSO BOLZANO 44, 10121 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 18.07.2018

Numer pomocy SA.51214 (2018/N)

Państwo członkowskie Niemcy

Region DEUTSCHLAND —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Bund – Förderbereich 3A „Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungs-
strukturen landwirtschaftlicher Erzeugnisse” des GAK-Rahmenplans,
Notifizierung der Maßnahme 3.0 „Kooperationen” (Zusammenarbeit)
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Podstawa prawna Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes” (GAK-Gesetz – GAKG)
Förderbereich 3A „Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstruktu-
ren landwirtschaftlicher Erzeugnisse” des Rahmensplans der Gemeinschaftsauf-
gabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes”

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na współpracę w sektorze rolnym, Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 2 (w mln)
Budżet roczny: EUR 1.995 (w mln)

Intensywność pomocy 75 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki ROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁO-
WE

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Zuständige Behörde des jeweiligen Bundeslandes

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 20.07.2018

Numer pomocy SA.51262 (2018/N)

Państwo członkowskie Włochy

Region MARCHE Obszary mieszane

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) INDENNIZZI PER DANNI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO CAUSATI DA LUPI

Podstawa prawna L.R. del 20 febbraio 1995, n. 17 Interventi e indennizzi per danni causati al 
patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da 
cani randagi
Bozza di DGR L.R. del 20 febbraio 1995, n. 17, Criteri per l’erogazione di 
indennizzi per danni al patrimonio zootecnico causati da lupi (e cani randagi). 
Istituzione regime, notifica alla Commissione europea per i danni da lupo 
e applicazione del regime de Minimis per i danni da cani randagi

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na pokrycie szkód spowodowanych przez zwierzęta chronione
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Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 0.9 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki Chów i hodowla zwierząt

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Lorenzo Bisogni
via Tiziano 44 60125 Ancona

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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