
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

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 205/02) 

Numer środka pomocy państwa SA.32903 (11/X) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Subsidie GEN 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie CZW 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
email: angelique.herwijnen@minbzk.nl 
www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk 

Nazwa środka pomocy Programma Gebieden Energie Neutraal (GEN) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Subsidiebesluit experimenten en kennisoverdracht wonen (Staatsblad 
25 september 2006, nr. 455) http://wetten.overheid.nl/BWBR0020333/ 
geldigheidsdatum_19-04-2011 
en Regeling Subsidiebesluit experimenten en kennisoverdracht wonen 
(Staatscourant 6 oktober 2006, nummer 195) 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020311/geldigheidsdatum_19-04-2011 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 22.3.2011 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicz
nych, gdzie indziej niesklasyfikowana, Naprawa i instalowanie maszyn 
i urządzeń, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych, BUDOW
NICTWO, DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA, Dzia 
łalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, Działalność 
w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo 
techniczne, Badania naukowe i prace rozwojowe 

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo – Coöperatie GEN 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 5,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji —
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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)) 65 % 15 % 

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 
ust. 2 lit. c)) 

40 % 20 % 

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 50 % 20 % 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2011/03/22/gebieden-energie-neutraal- 
programma-gen.html 

Numer środka pomocy państwa SA.33030 (11/X) 

Państwo członkowskie Rumunia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Ministerul Finantelor Publice 
Str. Apolodor, nr.17, sector 5 Bucuresti, Romania 
www.mfinante.ro 

Nazwa środka pomocy Modificarea H.G. nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de 
ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

H.G nr. 1000/2010 privind modificarea H.G. nr. 1680/2008 pentru 
instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii 
economice durabile, publicata in Monitorul Oficial nr. 717 din 
27 octombrie 2010; 
H.G nr 400/2011 privind modificarea si completarea H.G. nr. 
1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind 
asigurarea dezvoltarii economice durabile, publicata in Monitorul 
Oficial nr. 297 din 29 aprilie 2011; 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 24/2009 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

RON 836,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje —
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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 % 

Program pomocy 50 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/ajutordestat/HGbun_1680consolidata.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.33036 (11/X) 

Państwo członkowskie Dania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Trafikstyrelsen 
Gammel Mønt 4 
1117 København K 
Denmark 
www.trafikstyrelsen.dk 

Nazwa środka pomocy Tilskud til forsøg med energieffektive transportløsninger 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Finansloven, lov nr. 2 af 21. december 2010. 
Bekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2011 om tilskud til forsøg med 
energieffektive transportløsninger 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 291/2010 

Czas trwania pomocy 13.5.2011–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

DKK 46,50 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych (art. 23) 

45 % 20 % 

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 50 % 20 % 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 100 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 20 % 

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 
ust. 2 lit. c)) 

25 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

Pomoc na nabycie nowych środków trans
portu spełniających normy surowsze niż 
normy wspólnotowe lub podnoszących 
poziom ochrony środowiska w przypadku 
braku norm wspólnotowych (art. 19) 

35 % 20 % 

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 % 

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

20 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137135 

Numer środka pomocy państwa SA.33052 (11/X) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) NOORD-NEDERLAND 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
Postbus 779 
9700 AT Groningen 
www.snn.eu 

Nazwa środka pomocy Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2010 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Verordening van 4 november 2009 en 11 november 2009 van de 
Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe op grond van 
artikel 145 van de Provinciewet 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy
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Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation X 962/2009 

Czas trwania pomocy 20.11.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 10,20 (w mln) 

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 na udział MŚP w targach (art. 27) 30 % — 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 35 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 35 % 0 % 

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 
ust. 2 lit. c)) 

35 % 0 % 

Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

20 % — 

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 
26) 

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Verordening/verniof2010.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.33055 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego DE-BMBF-617-72038-1/1(2011) 

Nazwa regionu (NUTS) DEUTSCHLAND 
Artykuł 107 ust. 3 lit. c),Obszary nieobjęte pomocą,Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Bundesministerium für Bildung und Forschung 
Hannoversche Straße 28 – 30 
10115 Berlin 
http://www.bmbf.de 

Nazwa środka pomocy Innovationsinitiative industrielle Biotechnologie
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Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Haushaltsgesetz i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.10 BGBl. I S.2228 
www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html 
Bundeshaushaltsplan i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.2010 BGBl. 
I S.2228 www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html/ 
ep00.html 
BHO mit VV v. 19.8.69 BGBl. I S.1284, zuletzt geänd. durch Art.10 
G.v. 9.12.10 BGBl. I S.1885 
VwVfG i.d.F.v. 23.1.03 BGBl. I S.102, zuletzt geänd. durch Art.2 I G.v. 
14.8.09 BGBl. I S.2827 
Bundesanzeiger AusgabeNr.66 v. 29.4.11,S.1564 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 29.4.2011–31.12.2021 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 7,20 (w mln) 

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 na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

Pomoc na pokrycie kosztów praw własności 
przemysłowej dla MŚP (art. 33) 

100 % — 

Pomoc na usługi doradcze w zakresie inno
wacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36) 

200 000 EUR — 

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 
26) 

50 % — 

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27) 50 % — 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 100 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 65 % 20 % 

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 
ust. 2 lit. c)) 

40 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bmbf.de/foerderungen/16331.php
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