
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 28/04) 

Numer środka pomocy państwa SA.33946 (11/X) 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

Nazwa regionu (NUTS) Poludniowoslaski (SRE 2001) 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Minister Gospodarki 
Plac Trzech Krzyży 3/5 
00-507 Warszawa 
www.mg.gov.pl 

Nazwa środka pomocy Fiat Powertrain Technologies Poland Sp. z o .o. – dotacja celowa na 
utworzenie nowych miejsc pracy oraz na inwestycję 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Uchwały Rady Ministrów nr 246/2009 z 22 grudnia 2009 r. zmie
niona uchwałą 142/2010 „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej 
przez Fiat Powertrain Technologies Poland Sp. z o .o.w Bielsku-Białej 
pod nazwą: Zakład produkcji małych silników benzynowych, w latach 
2010 – 2013”. 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 26.10.2011 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja pojazdów samochodowych 

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo – Fiat Powertrain Technologies Poland 
Sp. z o .o. 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

PLZ 14,70 (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) 2,1 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mg.gov.pl/files/upload/7831/fiat%20zmiana.pdf 

http://www.mg.gov.pl/files/upload/7831/fiat.pdf
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Numer środka pomocy państwa SA.33950 (11/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc The Carbon Trust 
6th Floor 
5 New Street Square 
London, EC4A 3BF 
www.carbontrust.co.uk 

Nazwa środka pomocy The Carbon Trust Offshore Wind Accelerator – Stage Two 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Section 5 of the Science and Technology Act 1965 
Section 153(1) of the Environmental Protection Act 1990 (as amended 
by S.I 2002/1686) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.7.2010-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 5,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje GBP 0,00 (w mln) 

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)) 65 % 20 % 

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

40 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.carbontrust.co.uk/emerging-technologies/current-focus-areas/offshore-wind/Documents/ 
OWA%20Stage%20Two%20Aid%20Scheme%20(Full%20Text).pdf 

Home — Emerging Technologies — Our Current Work on Emerging Technologies — Offshore Wind 
Accelerator — (Progress so far) View further information on the Aid Scheme under which the Carbon 
Trust provides Grant funding under Stage 2
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Numer środka pomocy państwa SA.33955 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) BAYERN 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU) 
Bürgermeister-Ulrich-Straße 160 
86179 Augsburg 
www.lfu.bayern.de 

Nazwa środka pomocy Richtlinien zur Förderung von Umweltberatungen und Umweltmana
gementsystemen bei kleinen und mittleren Unternehmen (Bayerisches 
Umweltberatungs- und Auditprogramm) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und 
Gesundheit vom 12. Mai 2006 (Az.: 1A3d-U8033.3-2006/1-1; AllMBl 
S. 168, geändert durch Bekanntmachung vom 30. November 2009 
(Az.:K5a-U8033.3-2009/2-11; AllMBl S. 498), geändert durch Bekan
ntmachung vom 10. Juni 2011 (Az.: 15g-U8033.3-2009/2-32). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 37/2010 

Czas trwania pomocy 1.1.2010-30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,30 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

C(2007) 3187 – EUR 1,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.izu.bayern.de/foerder/programme/detail_programm.htm?id=11 

Numer środka pomocy państwa SA.33956 (11/X) 

Państwo członkowskie Dania
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Numer referencyjny państwa członkowskiego 2011-240-0026 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Skatteministeriet 
Nicolai Eigtveds Gade 28 
DK-1402 København K 
www.skat.dk 

Nazwa środka pomocy Elpatronordningen 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om 
ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af 
visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer 
i elpatronordningen, udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven og 
afgift på andre klimagasser end CO2 m.v.) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification N 391/2006 

Czas trwania pomocy 1.11.2011-31.10.2021 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

DKK 50,00 (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) 

50 000 000 DKK — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

Bekendtgørelse nr. 998 af 25. oktober 2011: 

https://www.lovtidende.dk/Forms/L0700.aspx?s31=10&s19=998&s20=2011 

Lov nr. 722 af 25. juni 2010: 

https://www.lovtidende.dk/Forms/L0700.aspx?s31=10&s19=722&s20=2010 

Lov nr. 1564 af 21. december 2010: 

https://www.lovtidende.dk/Forms/L0700.aspx?s31=10&s19=1564&s20=2010 

Lov nr. 625 af 14. juni 2011: 

https://www.lovtidende.dk/Forms/L0700.aspx?s31=10&s19=625&s20=2011
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