
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 338/05) 

Numer środka pomocy państwa SA.33661 (11/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) VALLE D'AOSTA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione autonoma Valle d'Aosta 
Piazza della Repubblica n. 15 11100 AOSTA 
www.regione.vda.it 

Nazwa środka pomocy BANDO PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI UNITA' DI 
RICERCA 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione della Giunta regionale n. 1988 del 26 agosto 2011 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 26.8.2011-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,52 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Decisione C (2007) 3867 del 7 agosto 2007 — EUR 0,42 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

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

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

25 % 20 %
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.vda.it/europa/por_competitivita_regionale/programma/interventi_in_corso/bando_unita_ 
di_ricerca_i.asp 

Numer środka pomocy państwa SA.33695 (11/X) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego NLD 

Nazwa regionu (NUTS) OVERIJSSEL 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc provincie Overijssel 
Luttenbergstraat 2, Zwolle 
www.overijssel.nl 

Nazwa środka pomocy Subsidieregeling Haalbaarheidstudies en energieonderzoeken 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Provinciaal blad nr. 2011/0159130 
paragraaf 8.9 Uitvoeringsbesluit 
subsidies Overijssel (Ubs) 2011 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.9.2011-1.1.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,55 (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 badania środowiska (art. 24) 50 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.overijssel.nl/actueel/provinciale-bladen/provinciale-bladen-3/ 

www.overijssel.nl, actueel, provinciale bladen 2011 

http://www.overijssel.nl/loket/provinciale/uitvoeringsbesluit_subsidies_overijssel_2011#H49807_0_9_ 

www.overijssel.nl, loket, subsidies, wet- en regelgeving, Ubs 2011, paragraaf 8.9

PL 18.11.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 338/73

http://www.regione.vda.it/europa/por_competitivita_regionale/programma/interventi_in_corso/bando_unita_di_ricerca_i.asp
http://www.regione.vda.it/europa/por_competitivita_regionale/programma/interventi_in_corso/bando_unita_di_ricerca_i.asp
http://www.overijssel.nl
http://www.overijssel.nl/actueel/provinciale-bladen/provinciale-bladen-3/
http://www.overijssel.nl
http://www.overijssel.nl/loket/provinciale/uitvoeringsbesluit_subsidies_overijssel_2011#H49807_0_9_
http://www.overijssel.nl


Numer środka pomocy państwa SA.33698 (11/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) TRENTO 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Provincia autonoma di Trento 
Provincia autonoma di Trento — Dipartimento Urbanistica e ambiente 
Piazza Dante, 15 – 38122 – Trento (ITALIA) 
http://www.provincia.tn.it/ 

Nazwa środka pomocy Misure di sostegno per l'attivazione di nuovi impianti per il trattamento 
della frazione organica dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 1869 
del 2 settembre 2011 
Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 37 del 
13 settembre 2011 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 13.9.2011-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 6,20 (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 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) 
(Odeslanie do wlasciwych standardów: diret
tiva 2008/1/CE – direttiva 2008/98/CE) 

35 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.valutazioneambientale.provincia.tn.it/ 

Numer środka pomocy państwa SA.33701 (11/X) 

Państwo członkowskie Estonia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) Estonia 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Sihtasutus Archimedes 
Koidula 13a, Tallinn, 10125 
www.archimedes.ee 

Nazwa środka pomocy Meetme „Materjalitehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” 
tingimused 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Haridus- ja teadusministri 16.9.2011 määrus nr 46 
Meetme „Materjalitehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” 
tingimused 
RT I, 20.9.2011, 10 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 23.9.2011-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 3,13 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

ERDF – EUR 2,80 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 95 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/120092011010
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