
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 67/05) 

Numer środka pomocy państwa SA.34259 (12/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) ARAGON 
Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Gobierno de Aragon (Consejero de Economía y Empleo) 
Edificio Pignatelli 
P o M a Agustín, 36 
50071 Zaragoza 
www.aragon.es 

Nazwa środka pomocy Renovación de Flotas de Transporte 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden de 14 de Diciembre de 2011 del Departamento de Economía 
y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan 
para el ejercicio 2011, subvenciones para el uso eficiente de la energía 
y aprovechamiento de energías renovables 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 17.1.2012 - 30.6.2012 

Sektor(-y) gospodarki Transport drogowy towarów, Działalność usługowa związana z prze
prowadzkami 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,10 (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 nabycie nowych środków trans
portu spełniających normy surowsze niż 
normy wspólnotowe lub podnoszących 
poziom ochrony środowiska w przypadku 
braku norm wspólnotowych (art. 19) 

15 % 0 %
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=636257525045 

Numer środka pomocy państwa SA.34314 (12/X) 

Państwo członkowskie Litwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego LT 

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

Organ przyznający pomoc Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 
Gedimino pr. 38/2, 01104 Vilnius, Lietuva 
www.ukmin.lt 

Nazwa środka pomocy Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Akmenės laisvojoje ekono
minėje zonoje schema 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas 
(Žin., 1995, Nr. 59-1462), Lietuvos Respublikos Akmenės laisvosios 
ekonominės zonos įstatymas (Žin., 2011, Nr. 164-7800) ir Lietuvos 
Respublikos ūkio ministro 2012 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. 4-91 
„Dėl Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Akmenės LEZ schemos, 
Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Marijampolės LEZ schemos, 
Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Šiaulių LEZ schemos patvir
tinimo“. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 30.1.2012 - 31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

LTL 4,00 (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 % 

Program pomocy 50 % 20 %
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.ukmin.lt/lt/veikla/veiklos_sritys/investicijos/teises%20aktai/?clear_cache=Y&clear_cache=Y 

Numer środka pomocy państwa SA.34320 (12/X) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Nederland 

Nazwa regionu (NUTS) Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
Bezuidenhoutseweg 30 
20401, 2500 EK 
Den Haag 
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni 

Nazwa środka pomocy Subsidieregeling Innoveren > Innovatiekrediet (hoofdstuk 3) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Kaderbesluit EZ-subsidies 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 312/2009 

Czas trwania pomocy 1.1.2012 - 31.12.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 95,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Kredyt preferencyjny 

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)) 

25 % 35 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024855/Hoofdstuk3/geldigheidsdatum_27-01-2012
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Numer środka pomocy państwa SA.34321 (12/X) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego NLD 

Nazwa regionu (NUTS) DELFT EN WESTLAND 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Gemeente Westland 
Van Geeststraat 1 
2691 BE 's-Gravenzande 
www.gemeentewestland.nl 

Nazwa środka pomocy Steun geothermie Green well 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Algemene subsidieverordening Gemeente Westland 2011 en Algemene 
wet bestuursrecht 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 16.12.2011 

Sektor(-y) gospodarki Zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyj
nych 

Rodzaj beneficjenta MŚP - Green Well WestlandVan Ockenburglaan 202675 SB Honseler
dijk 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 0,95 (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 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.gemeentewestland.nl/aardwarmte 

Numer środka pomocy państwa SA.34324 (12/X) 

Państwo członkowskie Estonia
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Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Eesti Töötukassa 
Lasnamäe 2, 11412, Tallinn, Eesti 
www.tootukassa.ee 

Nazwa środka pomocy Palgatoetus ja puuetega ja pikaajalise tervisehäirega inimeste töötamise 
toetamine (2011a) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Sotsiaalministri 10.12.2007 käskkiri 225 „Kvalifitseeritud tööjõu 
pakkumise suurendamine 2007-2013” 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification SA.32971 

Czas trwania pomocy 1.6.2011 - 31.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 5,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

ESF - EUR 5,00 (w mln) 

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 % — 

Pomoc na rekompensatę dodatkowych 
kosztów związanych z zatrudnieniem pracow
ników niepełnosprawnych (art. 42) 

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.tootukassa.ee/public/THP_2010-2011_terviktekst.pdf
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