
Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na 
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze 
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie 

wyłączeń blokowych) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2011/C 110/06) 

Numer środka pomocy państwa X 427/10 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

Nazwa regionu (NUTS) Poland 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Władza Wdrażająca Programy Europejskie 
ul. Wspólna, 00-926 Warszawa 
http://www.wwpe.gov.pl/ 

Nazwa środka pomocy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
16 września 2010 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą 
Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szero
kopasmowego dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej mili” 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007- 
2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Patrz Załącznik 1 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 280/2009 

Czas trwania pomocy 16.9.2010–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

— 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

art. 54 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 
11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europej
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie 
(WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE z 31.7.2006r. L 210 str. 25) 
i Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. 
Urz. UE z 31.7.2006 L 210 str. 12) – 659,11 (w mln)
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 50 % 70 % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 55 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.wwpe.gov.pl/files/poig/rozp_Min_SWiA_internet_szerokopasmowy_nowe.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 429/10 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego NLD 

Nazwa regionu (NUTS) GROOT-RIJNMOND 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Stedelijke programma-autoriteit Kansen voor Rotterdam 
Galvanistraat 15 
3029 AD Rotterdam 
Als onderdeel van KvW www.kansenvoorwest.nl 

Nazwa środka pomocy OO&I steun voor (onderzoek) een innovatieve energy floor. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Awb: artikel 4:23 
Structuurfonds EFRO 
Besluit: 
http://www.kansenvoorwest.nl/images/stories/besluit%20efro% 
20staatscourant%2023%20oktober%202007.pdf 
Toetsingskader: 
http://www.kansenvoorwest.nl/images/stories/toetsingskader% 
2023-6-10 %20schoon.doc 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc – Sustainable Dance Club BV. contactpersoon 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 29.10.2010 

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

— 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 48 % —
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.kansenvoorwest.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=59 

Het project valt binnen prioriteit 1 Kennis Innovatie en ondernemerschap 

http://www.kansenvoorwest.nl/ 

Voor registratie EFRO (= eerste Stap) rechts op pagina 

Numer środka pomocy państwa SA.32003 (10/X) 

Państwo członkowskie Portugalia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) ALTO ALENTEJO 
Obszary mieszane,Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Ministério das Finaqnças e da Administração Pública 
Av.Infante D.Henrique,1 1149-009 Lisboa Portugal 
http://www.min-financas.pt/default.asp 

Nazwa środka pomocy Beneficios Fiscais à Embraer Portugal Estruturas Metálicas,S.A. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolução do Conselho de Ministrosn o 69/2010 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc – Embraer Portugal Estruturas Metálicas,S.A. 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 19.8.2010 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych 
maszyn 

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

— 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia,Inny rodzaj ulgi podatkowej 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc ad hoc (art. 13 ust.1) 1 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://dre.pt/pdf1sdip/2010/09/17000/0383303833.pdf
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Numer środka pomocy państwa SA.32056 (10/X) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego NL 

Nazwa regionu (NUTS) WEST-NEDERLAND,UTRECHT 
Obszary mieszane,Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Provincie Utrecht 
Postbus 80300 
3508 TH Utrecht 
www.provincie-utrecht.nl 

Nazwa środka pomocy Artikel 10 van de Uitvoeringsverordening subsidie Aardgas-afleverin
stallaties provincie Utrecht 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Provinciewet 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2011–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

— 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Kredyt preferencyjny (z podaniem informacji na temat formy zabezpie
czenia) 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsię
biorstwom zastosowanie norm surowszych 
niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony 
środowiska lub podniesienie poziomu 
ochrony środowiska w przypadku braku 
norm wspólnotowych (art. 18) 

35 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://utrecht.regelingenbank.eu/regeling/?id=707 

www.provincie-utrecht.nl; loket; regelgeving; naar regelingenbank; subsidies; milieu; uitvoeringsverordening 
subsidie aardgas-afleverinstallaties provincie Utrecht 

Numer środka pomocy państwa SA.32161 (2010/X) 

Państwo członkowskie Niderlandy
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Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) ZUID-LIMBURG 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Provincie Limburg 
Limburglaan 10 
6202 MA Maastricht 
http://www.limburg.nl 

Nazwa środka pomocy Steun voor duurzaam pilotproject „Aan de Lange Akker” te Vaals 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Artikel 4:23, derde lid, onder d, van de Algemene wet bestuursrecht en 
de Algemene subsidieverordening 2004 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc – Woningstichting Vaals 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 30.11.2010 

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

— 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

20 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.limburg.nl/nl/html/algemeen/beleid/Europa/KennisgevingenStaatssteun/ 
KennisgevingenStaatssteun.asp
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