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Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowani u Unii Europejskiej — Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwuTekst mający znaczenie dla E OG, z wyjątkiem działań wchod zących w zakres Załącznika I  Traktatu.

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)

(2019/C 152/02)

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 19.03.2019

Numer pomocy SA.51157 (2018/N)

Państwo członkowskie Litwa

Region Lithuania —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Nuostolių, patirtų dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų ir salmoneliozės valstybinės progra-
mos priemonių kompensavimas

Podstawa prawna Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. 3D-2 „Dėl 
Nuostolių, kuriuos patyrė ūkinių gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų 
ligų židinių likvidavimo ir dėl šių ligų taikomas veterinarinės sanitarijos priemones, 
kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas. (Naujas pavadinimas: 
„Dėl nuostolių, kuriuos patyrė ūkinių gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečia-
mųjų ligų židinių likvidavimo ir (ar) prevencijos priemones, taip pat salmoneliozės vals-
tybinės programos priemones, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

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: EUR 90 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 01.08.2024

Sektory gospodarki Chów i hodowla zwierząt

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius

Inne informacje —
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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 08.03.2019

Numer pomocy SA.51940 (2018/N)

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region Czech Republic Obszary mieszane

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů – 7. kolo

Podstawa prawna Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění
Program rozvoje venkova na období 2014 — 2020
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu 
rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Opatření 16 Spolupráce, Podopatření 16.4 
Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky dodavatelského řetězce k 
vytvoření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů a propagač-
ních činností v místním kontextu, které souvisí s rozvojem krátkých dodavatelských 
řetězců a místních trhů, Operace 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi 
účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů (dále jen „Pravidla“) na 7. 
kolo příjmu žádostí
Usnesení vlády České republiky č. 532 ze dne 9. července 2014

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na współpracę na obszarach wiejskich

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet —

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki ROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, 
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
I MOTOCYKLI

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

Inne informacje —

Data przyjęcia decyzji 18.03.2019

Numer pomocy SA.52303 (2018/N)

Państwo członkowskie Włochy

Region TRENTO —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aiuti per le Operazioni 7.5 e 7.6 del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia auto-
noma di Trento attuate dai Gruppi di Azione Locale selezionati nell'ambito della Strate-
gia di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo (Misura 19 — LEADER)
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Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

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

Podstawa prawna Bozza delle strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo dei GAL Trentino centrale e 
Trentino orientale

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 5.744 (w mln)

Intensywność pomocy 80 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, Działalność 
sportowa; rozrywkowa i rekreacyjna

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Provincia Autonoma di Trento — Servizio Politiche sviluppo rurale
Via G.B. Trener, n. 3 – 38121 TRENTO

Inne informacje —

Data przyjęcia decyzji 18.03.2019

Numer pomocy SA.53390 (2019/N)

Państwo członkowskie Włochy

Region EMILIA-ROMAGNA —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Criteri per l'erogazione di contributi per danni da fauna selvatica alle attività agricole e 
sistemi di prevenzione.

Podstawa prawna Draft "Delibera di Giunta regionale" modifying the criteria for granting of aid to SMEs to 
compensate for the damage caused by wildlife to agriculture activities and prevention 
systems ("Criteri per l'erogazione alle piccole e medie imprese di contributi per danni da 
fauna selvatica alle attività agricole e sistemi di prevenzione") annexed to the delibera-
tion n. 364 of 12 march 2018

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na pokrycie szkód spowodowanych przez zwierzęta chronione, Pomoc na inwe-
stycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach 
rolnych związane z produkcją podstawową produktów rolnych

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia
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Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

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

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

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

Budżet Całkowity budżet: EUR 7.5 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 30.11.2024

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

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Regione Emilia-Romagna
Viale della fiera, 8

Inne informacje —

Data przyjęcia decyzji 18.03.2019

Numer pomocy SA.53443 (2019/N)

Państwo członkowskie Bułgaria

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към 
птиците

Podstawa prawna Закон за подпомагане на земеделските производители

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Zobowiązania z tytułu dobrostanu zwierząt

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet —

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2022

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Държавен фонд "Земеделие"
гр. София бул. "Цар Борис III"№136

Inne informacje —
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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 12.03.2019

Numer pomocy SA.53500 (2019/N)

Państwo członkowskie Francja

Region FRANCE —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aide à la relance des exploitations ( AREA)

Podstawa prawna articles D. 354-1 à D. 354-15 du code rural et de la pêche maritime
Arrêté du 26 mars 2018 fixant le montant des aides au redressement des exploitations 
en difficulté.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na restrukturyzację

Forma pomocy Pozostałe – 30 000 000

Budżet Całkowity budżet: EUR 30 (w mln)
Budżet roczny: EUR 15 (w mln)

Intensywność pomocy 75 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
3, rue Barbet dr Jouy – 75349 PARIS 07 SP

Inne informacje —
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