
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 360/02)

Data przyjęcia decyzji 13.06.2018

Numer pomocy SA.48992 (2017/NN)

Państwo członkowskie Bułgaria

Region Bulgaria —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Мярка „Популяризиране на пазарите на трети държави” (в сектора на виното)

Podstawa prawna Наредба N 2 от 04.04.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова 
помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за 
периода 2014 – 2018 г.; Национална програма за пподпомагане в лозаро- 
винарския сектор за периода 2014 – 2018 г.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na środki promocyjne dotyczące produktów rolnych

Forma pomocy Usługi dotowane

Budżet Całkowity budżet: BGN 1.7249 (w mln)

Intensywność pomocy 30 %

Czas trwania do 15.10.2018

Sektory gospodarki Uprawa winogron, Produkcja win gronowych

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция
гр. София, бул. "Цар Борис III 136

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 25.06.2018

Numer pomocy SA.49548 (2017/N)

Państwo członkowskie Polska

Region Kujawsko-Pomorskie —
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Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Hodowla Ziemniaka ZAMARTE Sp. z o.o.

Podstawa prawna art. 11 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2016 r. poz. 
2041, z późn. zm.)

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc Hodowla Ziemniaka ZAMARTE Sp. z o.o. – 
Grupa IHAR, Zamarte, ul. Parkowa 1, 89- 
430 Kamień Krajeński

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: PLN 0.4599 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania —

Sektory gospodarki Uprawa warzyw; włączając melony; oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin 
bulwiastych

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Al. Jana Pawła II 11, 00- 
828 Warszawa

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 18.06.2018

Numer pomocy SA.49624 (2017/N)

Państwo członkowskie Dania

Region DANMARK —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Kompensation for skader forvoldt af ulv, herunder for bortskaffelse og 
destruktion af døde dyr, og tilskud til ulvesikre hegn

Podstawa prawna Forvaltningsplan for ulv. Ordningen fremgår af forvaltningsplan for ulv, der 
udspringer af naturbeskyttelsesloven (§ 29 b) og Jagt- og vildtforvaltningsloven 
(§ 45, stk. 2). Disse love og tilhørende bekendtgørelse (artsfredningsbe-
kendtgørelsen) beskytter ulven som art og individ som opfølgning på 
habitatdirektviet.
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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: DKK 2.575 (w mln)
Budżet roczny: DKK 0.8583 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki ROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53, 2100 København Ø

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 25.06.2018

Numer pomocy SA.49827 (2018/N)

Państwo członkowskie Estonia

Region Estonia —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Toetus nõustajate koolituseks

Podstawa prawna Maaeluministri 15. mai 2015. a määrus nr 61 „Nõustajate koolitustoetus” (RT 
I, 28.10.2016, 20), Maaeluministri 15. mai 2015. a määrus nr 61 „Nõustajate 
koolitustoetus” muutmine (eelnõu (manuses)), Euroopa Liidu ühise põlluma-
janduspoliitika rakendamise seadus (RT I, 01.07.2017, 4)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na przekazywanie wiedzy i działania informacyjne na obszarach 
wiejskich

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 0.4 (w mln)
Budżet roczny: EUR 0.06 (w mln)
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Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2021

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tähe 4, Tartu

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 29.06.2018

Numer pomocy SA.49897 (2017/N)

Państwo członkowskie Włochy

Region SARDEGNA —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Contributi agli investimenti nel settore apistico

Podstawa prawna DGR n. 47/20 del 10.10.2017 „Legge regionale 24 luglio 2015, n. 19. 
Contributi agli investimenti nel settore apistico”.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 
i prawne w gospodarstwach rolnych powiązane z produkcją podstawową 
produktów rolnych (art. 14)

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 0.52 (w mln)

Intensywność pomocy 60 %

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

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – ASSESSORATO AGRICOLTURA
Via Pessagno 4- CAGLIARI

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 02.07.2018

Numer pomocy SA.49898 (2018/NN)

Państwo członkowskie Włochy

Region ABRUZZO, UMBRIA, LAZIO, 
MARCHE

—

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Criteri e modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle aziende agricole 
colpite dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche 
e Umbria a partire dal 24 agosto 2016

Podstawa prawna Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla 
legge 7 aprile 2017, n. 45;
Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 393 del 13 settembre 
2016
Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 415 del 21 novembre 
2016
Ordinanza del Commissario del governo per la ricostruzione n. 5 del 
28 novembre 2016
Ordinanza del Commissario del governo per la ricostruzione n. 9 del 
14 dicembre 2016
Schema di decreto del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 
recante i critieri per la concessione degli aiuti

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywioło-
wymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi, Pomoc na inwestycje 
w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach 
rolnych powiązane z produkcją podstawową produktów rolnych (art. 14)

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 900 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 30.04.2024
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Sektory gospodarki Uprawy rolne; chów i hodowla zwierząt; łowiectwo; włączając działalność 
usługową, Produkcja artykułów spożywczych

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via Venti Settembre n. 20 – 00187 Roma

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 14.08.2018

Numer pomocy SA.51225 (2018/N)

Państwo członkowskie Słowenia

Region Slovenia —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Pomoč za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2017 – velika 
podjetja

Podstawa prawna Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2017 (sklep Vlade 
Republike Slovenije št. 84400-1/2018/7 s 24. 5. 2018)
Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) (Uradni list RS, št. 114/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF in 17/14)
Zakono o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN) (Uradni list 
RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg)
Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 
33/05, 81/06 in 68/08)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na wyrównanie strat spowodowanych przez niekorzystne zjawiska 
klimatyczne porównywalne z klęskami żywiołowymi

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 0.5 (w mln)
Budżet roczny: EUR 0.5 (w mln)

Intensywność pomocy 90 %

Czas trwania do 31.12.2019

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

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

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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