
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 379/02)

Data przyjęcia decyzji 17.07.2018

Numer pomocy SA.50710 (2018/N)

Państwo członkowskie Włochy

Region PIEMONTE —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) PSR 2014-2020 della Regione Piemonte – Misura 16 – Cooperazione – „aree 
rurali”

Podstawa prawna Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 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 e successive modifiche e integrazioni.
Bozza di determina dirigenziale e allegato A „Condizioni generali di validità dei 
regimi di aiuto previsti dal PSR 2014-2020 e di ammissibilità delle operazioni 
soggette alle regole sugli aiuti di Stato”

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na współpracę na obszarach wiejskich

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 29.0452 (w mln)

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania do 31.12.2023

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

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Regione Piemonte
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 22.08.2018

Numer pomocy SA.51108 (2018/N)

19.10.2018 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 379/7

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


Państwo członkowskie Portugalia

Region MADEIRA Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Indemnização aos produtores agrícolas afetados pelos temporais de fevereiro 
e março de 2018.

Podstawa prawna Resolução no 180/2018 que aprova o regulamento que disciplina a concessão de 
uma indemnização aos produtores agrícolas afetados pelos temporais de 
fevereiro e março de 2018

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 3 (w mln)

Intensywność pomocy 80 %

Czas trwania do 31.12.2019

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

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Secretaria Regional da Agricultura e Pescas
Av. Arriaga, 21 Edifício Golden, 3o andar

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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