EL

18.5.2011

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 147/1

ΙΙ
(Ανακοινώσεις)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έγκριση κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης ΣΛΕΕ
Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ, εκτός από τα προϊόντα που διέπονται από το παράρτημα Ι της
συνθήκης)

(2011/C 147/01)

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

30.3.2011

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

NN 55/10

Κράτος μέλος

Τσεχική Δημοκρατία

Περιφέρεια

—

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Poskytování služeb vlastníkům lesů při hospodaření v lesích

Νομική βάση

1) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon) — § 46 zákona
2) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Είδος μέτρου

Καθεστώς

Στόχος

Δασοκομία,Προστασία του περιβάλλοντος

Είδος ενίσχυσης

Άμεση επιδότηση

Προϋπολογισμός

Συνολικός προϋπολογισμός: 910 CZK (σε εκατ.)
Ετήσιος προϋπολογισμός: 120 CZK (σε εκατ.)

Ένταση

100 %

Διάρκεια

1.5.2004-31.12.2013

Κλάδοι της οικονομίας

Δασοκομία και υλοτομία

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17
117 05 Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA

Λοιπές πληροφορίες

—

Μικτές περιφέρειες

—

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο
στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_el.htm

EL

C 147/2

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

18.5.2011

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

30.3.2011

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

SA.32013 (10/N)

Κράτος μέλος

Σλοβακία

Περιφέρεια

—

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Schéma štátnej pomoci na úhradu strát na reprodukčnom materiáli v
lesných škôlkach spôsobených prírodnou katastrofou

Νομική βάση

— § 7 zákona č. 267/2010 Z. z. z 10. júna 2010 o poskytovaní
dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveter
nostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe,
prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou,
— zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších
predpisov

Είδος μέτρου

Καθεστώς

Στόχος

Θεομηνίες ή έκτακτα γεγονότα

Είδος ενίσχυσης

Άμεση επιδότηση

Προϋπολογισμός

Συνολικός προϋπολογισμός: 0,32 EUR (σε εκατ.)
Ετήσιος προϋπολογισμός: 0,08 EUR (σε εκατ.)

Ένταση

100 %

Διάρκεια

μέχρι τις 31.12.2013

Κλάδοι της οικονομίας

Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
SLOVENSKO/SLOVAKIA

Λοιπές πληροφορίες

—

—

—

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο
στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_el.htm

