
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 360/04) 

Numer środka pomocy państwa SA.32164 (10/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) PAIS VASCO 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Viceconsejero de Industria y Energia 
Gobierno Vasco 
Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo 
C/Donostia-San Sebastian,1 
01010 Vitoria-Gasteiz 
www.euskadi.ejgv.industria.net 

Nazwa środka pomocy Ayuda para fomentar la implantación, en el Territorio Historico de 
Alava, de una planta de aprovechamiento energético de la paja de 
cereal. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden de 10 de noviembre de 2010, del Consejero de Industria, Inno
vación, Comercio y Turismo por la que se efectua la convocatoria para 
fomentar la implantación, en el Territorio Historico de Alava, de una 
planta de aprovechamiento energético de la paja de cereal. 

Boletin Oficial del Pais Vasco n o 223 de 19 de noviembre de 2010 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 31.12.2010 

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

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 8,00 (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 w obszarze ochrony 
środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych (art. 23) 

45 % 20 %
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20101119&a=201005484 

Numer środka pomocy państwa SA.32447 (11/X) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) NOORD-NEDERLAND 
Obszary mieszane, Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Ministyerie van Economische Zaken, landbouw en Innovatie 
postbus 20101 
2500 EC Den Haag 
Nederland 
www.mineleni.nl 

Nazwa środka pomocy Watercampus Leeuwarden 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ministeriële regeling sterktes in de regio 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 3.1.2011 

Sektor(-y) gospodarki Zakwaterowanie 

Rodzaj beneficjenta MŚP – Stichting Watercampus 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 1,60 (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 ad hoc (art. 13 ust.1) 10 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2011/01/20/beschikking-project- 
watercampus-leeuwarden.html
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Numer środka pomocy państwa SA.32494 (11/X) 

Państwo członkowskie Szwecja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego SFS 2010:1495 

Nazwa regionu (NUTS) SVERIGE 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Skatteverket 
771 83 
Ludvika 
www.skatteverket.se 

Nazwa środka pomocy Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi. Icke EU ETS- 
företag. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

SFS 2009:1495 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation N 588/2005 

Czas trwania pomocy 1.1.2011 - 31.12.2014 

Sektor(-y) gospodarki PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klima
tyzacyjnych 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

SEK 1 400,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) 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 na ochronę środowiska w formie ulg 
podatkowych (art. 25) 

100 SEK — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1994:1776 

Lagen 1994:1776 om skatt på energi
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