
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) 

(2012/C 4/05) 

Numer środka pomocy państwa SA.32493 (11/X) 

Państwo członkowskie Szwecja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego SFS 2009:1496 

Nazwa regionu (NUTS) SVERIGE 
Obszary mieszane 

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

Nazwa środka pomocy Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi. 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 22/2008 

Czas trwania pomocy 1.1.2011-31.12.2020 

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 4 200,00 (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 

Lag (1994:1776) om skatt på energi
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Numer środka pomocy państwa SA.33882 (11/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) MARCHE 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc PROVINCIA DI MACERATA 
VIA ARMAROLI, 44 – 62100 MACERATA 
WWW.PROVINCIA.MC.IT 

Nazwa środka pomocy AVVISO PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ORGANIZZATIVA ANNO 2011 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

BANDO 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 8.11.2011-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,86 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR MARCHE OB. 2 FSE 2007/2013 ASSE I ADATTABILITA' – EUR 
340 732,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

8 000 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://istituzionale.provincia.mc.it/?p=30859 

Numer środka pomocy państwa SA.33886 (11/X) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) NEDERLAND 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Productschap Tuinbouw 
Postbus 280 
2700 AG Zoetermeer 
Louis Pasteurlaan 6 
2719 EE Zoetermeer 
www.productschaptuinbouw.nl 

Nazwa środka pomocy Steunmaatregelen onderzoek en ontwikkeling bloemkwekerijproducten 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ontwerp-verordening PT heffing handel bloemkwekerijproducten 2010 
Ontwerp-verordening PT heffing aanbod bloemkwekerijproducten 
2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 31.10.2011-31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działal
ność usługową, DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA 
I TECHNICZNA 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 43,00 (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 na badania środowiska (art. 24) 50 % 20 % 

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

50 % — 

Pomoc na działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

100 % — 

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

3 000 000 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.tuinbouw.nl/files/page/Ontwerp-Verordening%20PT%20heffing%20aanbod% 
20bloemkwekerijproducten%202010.pdf 

http://www.tuinbouw.nl/files/page/Ontwerp-Verordening%20PT%20heffing%20handel% 
20bloemkwekerijproducten%202010.pdf
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Numer środka pomocy państwa SA.33892 (11/X) 

Państwo członkowskie Belgia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) VLAAMS GEWEST 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Departement Landbouw en Visserij 
Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling 
Koning Albert II laan 35, bus 40 
1030 Brussel 
www.vlaanderen.be/landbouw 

Nazwa środka pomocy Subsidie aan het Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en 
voorlichting Biologische Teelt vzw voor de financiering van 3 vervolg 
fruitprojecten voor de periode vanaf 16 november 2011 tot en met 
15 november 2012 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ministerieel Besluit houdende toekenning van een subsidie aan het 
Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biolo
gische Teelt vzw voor de financiering van 3 vervolg fruitprojecten 
voor de periode vanaf 16 november 2011 tot en met 15 november 
2012 (zie bijlage) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 16.11.2011-15.11.2012 

Sektor(-y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,03 (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 działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1914
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Numer środka pomocy państwa SA.33897 (11/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Regione Basilicata Dipartimento Attività Produttive Politiche 
dell'Impresa e Innovazione Tecnologica 
Via V. Verrastro, 8 – 85100 Potenza (PZ) – Italia 
http://www.basilicatanet.it/ 

Nazwa środka pomocy Innovazione PMI 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Delibera di Giunta Regionale n.2183 del 23.12.2010 pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 51 del 31.12.2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 10.2.2011-31.12.2013 

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 PO FESR Basilicata 2007-2013 ASSE III – L.I. III.2.1.B – EUR 4,08 (w 

mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 30 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=1058&id=548876&dep=100055&area=
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