
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 104/06) 

Numer środka pomocy państwa SA.34256 (12/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://www.basilicatanet.it 

Nazwa środka pomocy Procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni per 
lo sviluppo e la qualificazione della filiera turistica — PIOT «Monti della 
Basilicata» 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 925 del 29 giugno 2011 — 
Pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata n. 19 del 1 luglio 2011 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 6.9.2011-31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, TRANSPORT I GOSPODARKA 
MAGAZYNOWA, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWA
NIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI, DZIAŁALNOŚĆ 
W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIE
RAJĄCA, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ 
I REKREACJĄ 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,89 (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 
0,76 (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=560058&dep=100055&area=
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Numer środka pomocy państwa SA.34276 (12/X) 

Państwo członkowskie Szwecja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego N2012/383/MK 

Nazwa regionu (NUTS) SVERIGE 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Skatteverket 
77183 Ludvika 
www.skatteverket.se 

Nazwa środka pomocy Förlängning av skattelättnader för tillverkningsindustrin – nedsättning 
av energiskatten på el. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

11 kap. 3 § första stycket 1 lagen (1994:1776) on skatt på energi. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation N 596/2005 

Czas trwania pomocy 1.1.2012-31.12.2021 

Sektor(-y) gospodarki GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, PRZETWÓRSTWO PRZEMY
SŁOWE 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

SEK 13 670,00 (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) 

136 700 000 000 SEK — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_ 
dok&%24%7BSNHTML%7D=sfst_err&%24%7BMAXPAGE%7D=26&%24%7BTRIPSHOW%7D= 
format%3DTHW&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7B FORD%7D=FIND&%24%7BFREETEXT%7D=&BET= 
1994%3A1776&RUB=&ORG=&%24%7BSORT%7D=%C5R%2CLPN R+ 

www.lagrummet.se 

Numer środka pomocy państwa SA.34285 (12/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —

PL C 104/84 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.4.2012

http://www.skatteverket.se
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfst_err&%24%7BMAXPAGE%7D=26&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BFORD%7D=FIND&%24%7BFREETEXT%7D=&BET=1994%3A1776&RUB=&ORG=&%24%7BSORT%7D=%C5R%2CLPNR+
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfst_err&%24%7BMAXPAGE%7D=26&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BFORD%7D=FIND&%24%7BFREETEXT%7D=&BET=1994%3A1776&RUB=&ORG=&%24%7BSORT%7D=%C5R%2CLPNR+
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfst_err&%24%7BMAXPAGE%7D=26&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BFORD%7D=FIND&%24%7BFREETEXT%7D=&BET=1994%3A1776&RUB=&ORG=&%24%7BSORT%7D=%C5R%2CLPNR+
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfst_err&%24%7BMAXPAGE%7D=26&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BFORD%7D=FIND&%24%7BFREETEXT%7D=&BET=1994%3A1776&RUB=&ORG=&%24%7BSORT%7D=%C5R%2CLPNR+
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Nazwa regionu (NUTS) PAIS VASCO 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Guillermo ECHENIQUE, Secretario General de Acción Exterior 
C/. Navarra, 2 -01007 VITORIA-GASTEIZ 
www.euskadi.net 

Nazwa środka pomocy Ayuda individual a la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en el 
marco del Fondo Común de Cooperación Aquitania / Euskadi 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2011, del Secretario General de 
Acción Exterior, por la que se convocan ayudas con cargo al Fondo 
Común de Cooperación Aquitania-Euskadi, para el ejercicio 2011. 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 30.12.2011-31.12.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP — Universidad del Pais Vasco, en el marco del Programa de 
Ayudas Fondo Común Aquitania / Euskadi 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 0,23 (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 % 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000103160&CONF=/ 
config/k54/bopv_c.cnf 

Numer środka pomocy państwa SA.34294 (12/X) 

Państwo członkowskie Słowacja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Bratislavský, Stredné Slovensko, Východné Slovensko, Západné 
Slovensko 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a),Obszary nieobjęte pomocą
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Organ przyznający pomoc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Stromová 1 
Bratislava 
Slovenská republika 
www.minedu.sk 

Nazwa środka pomocy Iniciatíva JEREMIE – nástroje rizikového kapitálu (schéma štátnej 
pomoci) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších 
predpisov 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 3.1.2012-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 13,85 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka 

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 kapitału podwyższonego 
ryzyka (art. 28 – 29) 

1 500 000 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?Text=o+%C5%A1t%C3%A1tnej+pomoci&rr=&Stemming= 
True&Thezaurus=False&FuzzyDia=False&Operator=NEXT&SearchTitles=True 

http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?Text=o+pomoci+a+podpore+poskytovanej+z+fondov&rr= 
&Stemming=True&Thezaurus=False&FuzzyDia=False&Operator=AND&SearchTitles=True 

Numer środka pomocy państwa SA.34384 (12/X) 

Państwo członkowskie Węgry 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Hungary 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a),Artykuł 107 ust. 3 lit. c)
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Organ przyznający pomoc MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
H-1051 Budapest Nádor utca 31. 
www.mfb.hu 

Nazwa środka pomocy MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. 
törvény; MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program Termék
leírás; 1/2012. (I. 18.) sz. Alapítói határozat 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 6.2.2012-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

HUF 50 000,00 (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 % 

Program pomocy 50 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://www.mfb.hu/hitelprogramok/onkormanyzatok/mfb-onkormanyzati-infrastrukturafejlesztesi-program
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	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 104/06)

