
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 45/06) 

Numer środka pomocy państwa SA.34144 (11/X) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) NEDERLAND 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG 
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni 

Nazwa środka pomocy SDA+regeling 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Kaderwet LNV-subsidies: artikelen 2 en 5 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 2.12.2011-31.12.2012 

Sektor(-y) gospodarki Działalność weterynaryjna 

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 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 50 % 0 % 

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

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dieren/preventie-en-bestrijding-dierziekten/diergeneesmiddelen 

klik aan: Subsidie Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit

PL C 45/46 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.2.2012

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dieren/preventie-en-bestrijding-dierziekten/diergeneesmiddelen


Numer środka pomocy państwa SA.34147 (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 Innovazione Tecnologica 
Via Vincenzo Verrastro 8 – 85100 Potenza (Pz) 
http://basilicatanet.it 

Nazwa środka pomocy Procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni per 
lo sviluppo e la qualificazione della filiera turistica PIOT «Appennino 
Lucano — Val d'Agri — Lagonegrese» 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

D.G.R. n. 517 del 12 aprile 2011 pubblicata sul Supplemento del 
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n.11 del 16 aprile 2011 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 25.5.2011-31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA, DZIAŁALNOŚĆ 
ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONO
MICZNYMI, INFORMACJA I KOMUNIKACJA, DZIAŁALNOŚĆ 
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, DZIAŁALNOŚĆ 
W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIE
RAJĄCA, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ 
I REKREACJĄ, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 3,24 (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 – Linea di intervento IV.1.1.B – 
EUR 1,30 (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=552155&dep=100055&area= 

Numer środka pomocy państwa SA.34150 (11/X) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Subsidie Energiesprong binnenstedelijk gebied
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Nazwa regionu (NUTS) NEDERLAND 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie 
CZW 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
email: angelique.herwijnen@minbzk.nl 
www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk 

Nazwa środka pomocy Experiment Energiesprong kleinschalige Binnenstedelijke gebieden 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Subsidiebesluit experimenten en kennisoverdracht wonen (Staatsblad 
25 september 2006, nr. 455) 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020333/geldigheidsdatum_22-12- 
2011 

en Regeling Subsidiebesluit experimenten en kennisoverdracht wonen 
(Staatscourant 6 oktober 2006, nummer 195) 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020311/geldigheidsdatum_22-12- 
2011 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 30.11.2011 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury 
rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, Roboty budowlane 
związane ze wznoszeniem budynków, Wynajem i zarządzanie nieru
chomościami własnymi lub dzierżawionymi 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo – Eaton Indutries, Hestia, Ymere, Elan en 
BAM woningbouw 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 4,50 (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 w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

40 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2011/12/22/besluit-energiesprong-eaton. 
html 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2011/12/22/besluit-energiek-wonen.html 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2011/12/22/besluit-energiesprong- 
slachthuisbuurt.html 

Numer środka pomocy państwa SA.34157 (11/X) 

Państwo członkowskie Belgia 

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

Organ przyznający pomoc Vlaamse Gemeenschap — departement Cultuur, Jeugd, Sport en 
Media — afdeling beleid en Beheer 
Arenbergstraat 9 
1000 Brussel 
www.vlaanderen.be/media 

Nazwa środka pomocy Subsidie aan de Vlaamse regionale televisieomroepen voor het werkin
gsjaar 2011 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Decreet van 23 december 2010 houdende de algemene uitgavenbegro
ting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 15.7.2011 

Sektor(-y) gospodarki Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i 
abonamentowych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

1. ATV: 60 % van de kostprijs van het algemene opleidings- of 
vormingsproject dat de omroep heeft ingediend; 

2. AVS: 60 % van de kostprijs van het algemene opleidings- of vormin
gsproject dat de omroep heeft ingediend; 

3. Focus TV: 60 % van de kostprijs van het algemene opleidings- of 
vormingsproject dat de omroep heeft ingediend; 

4. TV Oost: 60 % van de kostprijs van het algemene opleidings- of 
vormingsproject dat de omroep heeft ingediend; 

5. Ring TV: 60 % van de kostprijs van het algem 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 0,08 (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 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.cjsm.vlaanderen.be/media/steun/steunregtel/ 

Numer środka pomocy państwa SA.34159 (11/X) 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

Nazwa regionu (NUTS) Poland 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a)
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Organ przyznający pomoc Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 
www.mnisw.gov.pl 

Nazwa środka pomocy Warunki i tryb przyznawania pomocy publicznej na finansowanie 
współpracy naukowej z zagranicą 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
11 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania 
pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej 
z zagranicą (Dz.U. Nr 18, poz.92); Rozporządzenie Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy 
publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą(Dz.U. 
Nr 217, poz. 1287) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification SA.32555 

Czas trwania pomocy 11.2.2011-30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

PLZ 20,00 (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 % 

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

60 % 20 % 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 80 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 80 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/12/78/12783/Dz._U._Nr_18poz._92.pdf 

http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/15/62/15623/Dz._U._Nr_217poz._1287.pdf

PL C 45/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.2.2012

http://www.mnisw.gov.pl
http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/12/78/12783/Dz._U._Nr_18poz._92.pdf
http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/15/62/15623/Dz._U._Nr_217poz._1287.pdf

	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 45/06)

