
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 45/03) 

Numer środka pomocy państwa SA.33761 11/X) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) NEDERLAND 
Obszary mieszane 

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

Nazwa środka pomocy Steunmaatregelen Onderzoek en ontwikkeling grote ondernemingen 
groente -en fruitsector 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Verordening PT bijzondere heffing verduurzaamde groenten en fruit 
2009 
Verordening PT heffing eetbare paddenstoelen en uitgangsmateriaal van 
groenten 2009 
Verordening PT heffing glasgroenten en fruit 2009 
Verordening PT bijzondere heffing teelt glasgroenten 2009 
Verordening PT bijzondere heffing handel groenten en fruit 2009, zoals 
gewijzigd d.d. 6 juli 2010 (bijlage) 
Verordening PT bijzondere heffing teelt groenten en fruit 2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.10.2011-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 37,00 (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 na usługi doradcze w zakresie inno
wacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36) 

3 000 000 EUR — 

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 50 % 0 % 

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

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.tuinbouw.nl/files/page/Verordening%20PT%20bijzondere%20heffing%20teelt%20groenten%20en 
%20fruit%202010%20integrale%20versie.pdf 

http://www.tuinbouw.nl/files/page/Verordening%20%20PT%20bijzondere%20heffing%20teelt%20groente 
%20en%20fruit%202011%20-%20integrale%20versie.pdf 

http://www.tuinbouw.nl/files/page/Verordening%20PT%20heffing%20verduurzaamde%20groenten%20en 
%20fruit%202009%20integrale%20versie.pdf 

http://www.tuinbouw.nl/files/page/Verordening%20PT%20bijzondere%20heffing%20fruit%20en%20 
champignons%202009%20integrale%20versie.pdf 

http://www.tuinbouw.nl/files/page/Verordening%20PT%20heffing%20glasgroenten%20en%20fruit%20- 
%202009%20integrale%20versie.pdf 

http://www.tuinbouw.nl/files/page/Verordening%20PT%20bijzondere%20heffing%20handel%20groenten%20 
en%20fruit%202009%20integrale%20versie.pdf 

http://www.tuinbouw.nl/files/page/Verordening_PTheffingTeeltGroentenFruit_2009.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.33888 11/X) 

Państwo członkowskie Szwecja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego N2011/1293/MK 

Nazwa regionu (NUTS) SVERIGE 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Statens energimyndighet 
Box 310 
631 04 ESKILSTUNA 
www.energimyndigheten.se 

Nazwa środka pomocy Förlängning av statligt stöd till solceller 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Förordning (1988:764) om statligt stöd till näringslivet 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880764.htm 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation N 66/2009 

Czas trwania pomocy 1.11.2011-31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
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Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

SEK 60,00 (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 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/13166/a/19592 

http://www.lagrummet.se/rattsinformation/Lagar-och-forordningar/ 

http://62.95.69.3/SFSdoc/09/090689.PDF 

http://energimyndigheten.se/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/ 

Numer środka pomocy państwa SA.33974 11/X) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego NLD 

Nazwa regionu (NUTS) ZEELAND 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Provincie Zeeland en Noord-Brabent 
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg 
Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch 
www.op-zuid.nl 

Nazwa środka pomocy OP-Zuid; valuepark Terneuzen 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Algemene wet bestuursrecht 
Provinciewet 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 21.11.2011 

Sektor(-y) gospodarki PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 

Rodzaj beneficjenta MŚP – Valuepark TernieuzenPostbus 1324530 AC Terneuzen
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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 

EFRO – EUR 0,95 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 70 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.op-zuid.nl/images/stories/beschikking_value_park_terneuzen.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.33977 11/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) GORIZIA 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Gorizia 
Via Crispi, 10 – 34170 Gorizia 
http://www.go.camcom.gov.it/ 

Nazwa środka pomocy Intervento straordinario a sostegno dell'occupazione 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Delibera della Giunta Camerale Integrata n. 135/FG del 24 ottobre 
2011 
— Delibera n. 155/FG dd. 17.11.2008 «Regolamento per la gestione 

del Fondo Gorizia» 
— Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 30 del 28.12.2007, art. 5, 

comma 76 

— Legge 29 gennaio 1986, n. 26 «Incentivi per il rilancio dell'eco
nomia delle Province di Trieste e Gorizia» 

— Legge 27 dicembre 1975, n. 700 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 14.11.2011-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,00 (w mln)
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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 w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnienie pracowników znajdujących się 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 40) 

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.go.camcom.gov.it/allegati/pdf/fondogorizia/Bando_per_occupazione.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.33978 11/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego IT 052 

Nazwa regionu (NUTS) ABRUZZO 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc REGIONE ABRUZZO – DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL 
LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI 
VIA RIETI 45 – 65121 PESCARA 
WWW.REGIONE.ABRUZZO.IT 

Nazwa środka pomocy PROGETTO SPECIALE «FORMAZIONE CONTINUA PER IMPRESE 
MEDIE E GRANDI» 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Base Giuridica Regionale: Determinazione Dirigenziale n. 44/DL23 del 
19.7.2011 — PO FSE Abruzzo 2007-2013 — Obiettivo «Competitività 
regionale e Occupazione» — Piano Operativo 2009/2010/2011 (D.G.R. 
del 27.9.2010, n. 744) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 29.11.2011-30.6.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,90 (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 

DECISIONE COMMISSIONE 8.11.2007 CCI2007IT052PO001 – 
EUR 0,77 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 45 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 80 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://bura.regione.abruzzo.it/nuovo2/bollettinoaccess.aspx?id=41331&tipo=Ordinari&numero=48&data= 
5+Agosto+2011
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