
II 

(Komunikaty) 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
UNII EUROPEJSKIEJ 

KOMISJA EUROPEJSKA 

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE 

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2012/C 70/01) 

Data przyjęcia decyzji 14.7.2010 

Numer środka pomocy państwa N 22/10; N 50/10; N 86/10 

Państwo członkowskie Polska 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Amendments to the Temporary Framework measure ‘Limited amounts 
of aid’ N 408/09 

Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania 
pomocy dla przedsiębiorców zagrożonych w ramach Priorytetu II 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (projekt z dnia 8 grudnia 
2009 r.); rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie 
udzielania przedsiębiorcom ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze 
wspólnym rynkiem w ramach regionalnych programów operacyjnych 
(projekt z dnia 5 stycznia 2010 r.); rozporządzenie Ministra Rozwoju 
Regionalnego w sprawie udzielania ograniczonej kwoty pomocy zgodnej 
ze wspólnym rynkiem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
(projekt z dnia 15 stycznia 2010 r.) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 
1 905 mln PLN 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania Do 31.12.2010
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Sektory gospodarki — 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministry of Regional Development 
ul. Wspólna 2/4 
00-926 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm 

Data przyjęcia decyzji 5.10.2011 

Numer środka pomocy państwa N 414/10 

Państwo członkowskie Belgia 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aide au projet de «Flap Support Structures» de la Société anonyme belge 
de constructions aéronautique (SABCA)/Steun voor het „Flap Support 
Structures”-project van SABCA (FSS-project) 

Podstawa prawna Federale steunmaatregel „Luchtvaart 2008-2013” 
Mesure d'aide fédérale «Aéronautique 2008-2013» 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna 

Cel pomocy Badania i rozwój 

Forma pomocy Dotacja podlegająca zwrotowi 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 
32,817 mln EUR 

Intensywność pomocy 42 % 

Czas trwania Do 30.12.2017 

Sektory gospodarki Sektory związane z produkcją 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Service Public Fédéral Economie 
Rue du Progrès 50 
1210 Bruxelles 
BELGIQUE 

Federale Overheidsdienst Economie 
Vooruitgangstraat 50 
1210 Brussel 
BELGIË 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm
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Data przyjęcia decyzji 29.6.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.32888 (11/N) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Befreiung von der Luftverkehrsteuer hinsichtlich Abflügen von Inselbe
wohnern und in anderen Fällen 

Podstawa prawna § 5 Nr. 4 des Artikels 1 des Haushaltsbegleitgesetzes 2011 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Pomoc socjalna dla indywidualnych konsumentów 

Forma pomocy Obniżenie stawki podatku 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 
0,120 mln EUR 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania 1.1.2011–31.12.2015 

Sektory gospodarki Transport lotniczy 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Das jeweils örtlich zuständige Hauptzollamt (http://www.zoll.de) 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm 

Data przyjęcia decyzji 25.1.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.32965 (11/N) 

Państwo członkowskie Polska 

Region Warmińsko-mazurskie 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Pomoc na restrukturyzację dla ZNMR 

Podstawa prawna Artykuł 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komer
cjalizacji i prywatyzacji 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna 

Cel pomocy Restrukturyzacja przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie
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Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 
400 000 mln PLN 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 
400 000 mln PLN 

Intensywność pomocy 33 % 

Czas trwania 1.2012–12.2015 

Sektory gospodarki Sektory związane z produkcją 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Minister Skarbu Państwa 
ul. Krucza 36/Wspólna 6 
00-522 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm 

Data przyjęcia decyzji 23.11.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.33588 (11/N) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Region CZ 08 Moravskoslezsko 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Ekologizace území okresů NUTS IV (Greening of NUTS IV districts) – 
Ostrava-město (Ostrava city) (NUTS CZ 0806), Karviná (NUTS CZ 0803) 
and Frýdek-Místek (NUTS CZ 0802), I. etapa (first phase) 

Podstawa prawna Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o ochraně ovzduší) – nařízení vlády č. 597/2006 Sb., 
o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší – vyhláška č. 553/2002 
Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících 
látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu 
stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování 
a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah 
zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti, ve 
znění pozdějších předpisů (změna vyhláškou č. 42/2005 Sb. a vyhláškou 
č. 373/2009 Sb.) – nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví 
závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob 
přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí, ve znění 
pozdějších předpisů (změna nařízením vlády č. 417/2003) – nařízení 
vlády č. 372/2007 Sb., o národním programu snižování emisí ze stáva
jících zvláště velkých spalovacích zdrojů – nařízení vlády č. 146/2007 
Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
(změna nařízením vlády č. 476/2009) – nařízení vlády č. 615/2006 Sb., 
o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
(změna nařízením vlády č. 475/2009) – vyhláška č. 205/2009 Sb., 
o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých 
dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších před
pisů – zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování 
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých 
zákonů (zákon o integrované prevenci) Operační program Životní 
Prostředí: Programový dokument Operační program Životní prostředí: 
Implementační dokument Směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o 
poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Ochrona środowiska 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 
2 000 mln CZK 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 
6 000 mln CZK 

Intensywność pomocy 90 % 

Czas trwania Do 31.12.2014 

Sektory gospodarki Sektory związane z produkcją, Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz 
i wodę, Hutnictwo stali 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministerstvo životního prostředí ČR 
Vršovická 65 
100 10 Praha 10 
ČESKÁ REPUBLIKA 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm
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