
Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE 

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

(Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres załącznika I do Traktatu) 

(2012/C 2/02) 

Data przyjęcia decyzji 22.11.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.33228 (11/N) 

Państwo członkowskie Słowacja 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Schéma štátnej pomoci na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability, 
priaznivého stavu životného prostredia a na odstránenie následkov 
živelných pohrôm vo vojenských obvodoch Slovenskej republiky 
alebo na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu 
Slovenskej republiky a na vyhotovovanie Programov starostlivosti 
o lesy v lesoch obhospodarovaných organizáciami v pôsobnosti Minis
terstva obrany Slovenskej republiky 

Podstawa prawna — Zákon č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Minis
terstva obrany Slovenskej republiky 

— Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch 

— Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a zmene a doplnení niektorých zákonov 

— Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Leśnictwo, Ochrona środowiska 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 0,90 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 0,45 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozy
skiwania produktów leśnych 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministerstvo obrany SR 
Kutuzovova 8 
832 47 Bratislava 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

Inne informacje — 

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

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm
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Data przyjęcia decyzji 23.11.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.33388 (11/N) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrar
struktur und des Küstenschutzes (GAK)“ 

Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen 

— Förderung der Erstaufforstung 

— Förderung einer naturnahen Waldbewirtschaftung 

— Förderung der forstwirtschaftlichen Infrastruktur 

Podstawa prawna Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrar
struktur und des Küstenschutzes (GAK)“ 

Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen 

— Förderung der Erstaufforstung 

— Förderung einer naturnahen Waldbewirtschaftung 

— Förderung der forstwirtschaftlichen Infrastruktur 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Leśnictwo 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 210 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 50 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc zuständige Behörden der Länder 

Inne informacje — 

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

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm 

Data przyjęcia decyzji 28.11.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.33465 (11/N) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Region Bayern —
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Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Erhaltung gefährdeter landwirtschaftlicher Nutztierrassen (Anmeldung 
einer Änderung) 

Podstawa prawna — Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrar
struktur und des Küstenschutzes“ für den Zeitraum 2011-2014; 
Förderbereich: Sonstige Maßnahmen, „Grundsätze für die Förderung 
der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft“ 

— Bayerische Haushaltsordnung §§ 23 und 44 sowie die dazugehör- 
igen Verwaltungsvorschriften 

— neue Richtlinien für die Förderung von Maßnahmen zur Erhaltung 
gefährdeter einheimischer landwirtschaftlicher Nutztierrassen; 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Zobowiązania rolnośrodowiskowe 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 2,80 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 0,70 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania 1.1.2012–31.12.2013 

Sektory gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc alle bayerischen Ämter für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten 

Inne informacje — 

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

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm
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