
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 207/04) 

Numer środka pomocy państwa SA.34715 (12/X) 

Państwo członkowskie Łotwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Lauku atbalsta dienests 
Republikas laukums 2 
Rīga, LV-1981 
http://www.lad.gov.lv/ 

Nazwa środka pomocy Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumi Nr.132 “Kārtība, 
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu 
iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Atbalsts uzņēmumu radīšanai 
un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību 
dažādošanu)” ” (Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 37: 5.3.2010.) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification SA.32837 

Czas trwania pomocy 30.3.2012-30.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

LVL 20,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

http://www.zm.gov.lv/doc_upl/LAP_9_versija_030212.pdf – LVL 55,95 
(w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 50 % 20 % 

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

8 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=206103&from=off
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Numer środka pomocy państwa SA.34729 (12/X) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 
Na Jízdárně 2824/2 
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
www.rr-moravskoslezsko.cz 

Nazwa środka pomocy Podpora investic prostřednictvím fondů městského rozvoje v rámci 
ROP Moravskoslezsko 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění 
pozdějších předpisů 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

Smlouva o financování holdingového fondu JESSICA mezi Regionální 
radou Moravskoslezsko a Evropskou investiční bankou ze dne 8. února 
2010 

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 
2007-2013 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 13.3.2012-31.12.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 160,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Kredyt preferencyjny 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Evropský fond pro regionální rozvoj dle nařízení rady (ES) č. 
1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regio
nální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o 
zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 – CZK 431,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 40 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/folder/670/ 

Numer środka pomocy państwa SA.34733 (12/X) 

Państwo członkowskie Grecja
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Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ) 
ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 28, 264 41 Πάτρα 
Τηλ: 2610 461670-2 
Φαξ: 2610 422978 
Ε-mail: dytikiellada@mou.gr 
www.pde.gov.gr, www.depin.gr 

Nazwa środka pomocy ΔΙΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Νόμοι 1514/1985, Ν.1783/1987, 
Ν.3614/07 όπως ισχύει (με τις τροποποιήσεις Ν.3752/ 2009, 
Ν.3840/2010), ΠΔ 274/2000 όπως ισχύει (με τις τροποποιήσεις (ΠΔ 
103/2003,αρ. 34 Ν. 3259/2004 and αρ. 18 Ν. 3777/2009), 
Υπουργική Απόφαση με ΑΠ14053/ΕΥΣ1749/2008 όπως ισχύει, 
Ν.2362/1995 όπως ισχύει (Ν.3871/2010), Ν.2472/1997 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.3.2011-31.12.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 3,40 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

European Regional Development Fund (ERDF) – EUR 2,90 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

60 % 0 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

Pomoc na pokrycie kosztów praw własności 
przemysłowej dla MŚP (art. 33) 

100 % — 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 100 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 80 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.depin.gr/el/Pages/Proclamations.aspx
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Numer środka pomocy państwa SA.34734 (12/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc REGIONE MOLISE 
ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO 
SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI 
contrada COLLE DELLE API – 86100 – CAMPOBASSO 
www.regione.molise.it 

Nazwa środka pomocy AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE SOSTEGNO 
ALL'UTILIZZO DI TECNOLOGIE PULITE NELLE PMI 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

POR FESR 2007/2013 MOLISE — Decisione Commissione europea n. 
5930 del 28.11.2007 modificata in ultimo con decisione CE n. 9022 
del 1.12.2011 
Deliberazione di Giunta regionale n. 198 del 2.3.2012 
BURM n. 8 del 16.4.2012 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 16.4.2012-31.12.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

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 

FESR – EUR 5,51 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 15 % 

Program pomocy 15 % 20 % 

Pomoc na usługi doradcze w zakresie inno
wacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36) 

200 000 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5611 

Numer środka pomocy państwa SA.34737 (12/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) Artykuł 107 ust. 3 lit. c),Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc HMRC 
Rm 3C/15 
100 Parliament Street 
London SW1A 2BQ 
www.hmrc.gov.uk 

Nazwa środka pomocy Business Premises Renovation Allowance 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Sections 360A-360Z4, Part 3A, Capital Allowances Act 2001. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation XR 87/2007 

Czas trwania pomocy 11.4.2012-10.4.2017 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 30,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje GBP 0,00 (w mln) 

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 10 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/7/schedule/6 

This is the original BPRA legislation for the scheme that is due to end 10 April 2012 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/868/contents/made 

This extends the life of the scheme and changes a few of the qualifying conditions 

http://www.hmrc.gov.uk/manuals/camanual/ca45000.htm 

This is the guidance 

Numer środka pomocy państwa SA.34739 (12/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) TOSCANA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Toscana Autorità di Gestione Unica del P.O. Italia — Francia 
Marittimo 2007-2013 
Piazza dell'Unità Italiana, 1 50123 FIRENZE 
http://www.regione.toscana.it
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Nazwa środka pomocy Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 
2007-2013. Avviso per la manifestazione di interesse per la presenta
zione di candidature per progetti strategici relativo al tema «Rete delle 
città portuali e dei servizi urbani integrati» 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

PO Italia — Francia MARITTIMO 2007-2013 approvato dalla 
Commissione con Decisione C ( 2007) 5489 
Decreto n. 13 marzo 2012 n. 1000 pubblicato sul BURT della Regione 
Toscana n. 14 del 4 aprile 2012 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 4.4.2012-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,50 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale — Programma Cooperazione 
Transfrontaliero ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2007-2013 — 
EUR 0,45 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

50 % — 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 100 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 20 % 

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

25 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

65 % — 

Pomoc na pokrycie kosztów praw własności 
przemysłowej dla MŚP (art. 33) 

70 % — 

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

100 % — 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

25 EUR — 

Pomoc na usługi doradcze w zakresie inno
wacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36) 

20 EUR — 

Program pomocy 15 % 20 % 

Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

20 % — 

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsię
biorstwom zastosowanie norm surowszych 
niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony 
środowiska lub podniesienie poziomu 
ochrony środowiska w przypadku braku 
norm wspólnotowych (art. 18) 

35 % 20 %
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Pomoc w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

20 % 20 % 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na układy kogeneracji o wysokiej 
sprawności (art. 22) 

45 % 20 % 

Pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko 
wykwalifikowanego personelu (art. 37) 

50 EUR — 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych (art. 23) 

45 % 20 % 

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 50 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.maritimeit-fr.net/cms/index.php?option=com_shared_private_space&task=showfile&fileid=1316 

Numer środka pomocy państwa SA.34741 (12/X) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) GROOT-AMSTERDAM 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Gemeente Amsterdam 
Amstel 1 
1011 PN Amsterdam 
www.amsterdam.nl 

Nazwa środka pomocy Bijzondere subsidieverordening ter stimulering van de schone rondvaart 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

gemeentewet 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 31.5.2012-31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Transport wodny śródlądowy pasażerski 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,95 (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 % 

Program pomocy 35 % 15 % 

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsię
biorstwom zastosowanie norm surowszych 
niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony 
środowiska lub podniesienie poziomu 
ochrony środowiska w przypadku braku 
norm wspólnotowych (art. 18) 
(Odeslanie do wlasciwych standardów: CCR-2 
normen) 

35 % 15 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/verkeer-milieu/schoner-varen/schonere-rondvaart/ 

Numer środka pomocy państwa SA.34745 (12/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) HAMBURG 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt 
20097 Hamburg, Besenbinderhof 31 
www.wk-hamburg.de 

Nazwa środka pomocy Programm A der Förderrichtlinie für energetische Modernisierung, 
Ausstattungsverbesserungen und umfassende Modernisierung 2012 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 2 Absätze 3 und 4 des Gesetzes über die Wohnraumförderung in der 
Freien und Hansestadt Hamburg (Hamburgisches Wohnraumförderun
gsgesetz– HmbWoFG, HmbGVBl.2008,S. 74f) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation SA.32521 

Czas trwania pomocy 10.4.2012-30.6.2013 

Sektor(-y) gospodarki Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawio
nymi 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 17,34 (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 w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

20 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.wk-hamburg.de/fileadmin/pdf/download/2012_04_FoeRi_Modernisierung_Mietwohnungen.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.34754 (12/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) HANNOVER 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Stadt Barsinghausen 
Bergamtstraße 5 
30890 Barsinghausen 
https://www.barsinghausen.de 

Nazwa środka pomocy Investitionsbeihilfe nach VO (EG) Nr. 800/2008 
Zuwendungsbescheid Krystyna Chernes Haase GmbH & Co. KG 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz in Verbindung mit 
Niedersächische Gemeindehaushalts- und kassenverordnung in 
Verbindung mit §§ 23, 44 Niedersächsische Landeshaushaltsordnung 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 30.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP – Laboratorium für natürliche Körperpflegemittel Krystyna 
Chernes Haase GmbH & Co. KG 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 0,39 (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 i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

10 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.barsinghausen.de/internet/page.php?typ=2&site=903000428
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Numer środka pomocy państwa SA.34756 (12/X) 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

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

Organ przyznający pomoc Minister Gospodarki 
Plac Trzech Krzyży 3/5 
00-507 Warszawa 
mg.gov.pl 

Nazwa środka pomocy Program wieloletni pomocy – dotacja celowa na inwestycję Pittsburgh 
Glass Works (Poland) Sp. z o.o. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Uchwała Rady Ministrów Nr 10/2012 z dnia 3 stycznia 2012 r. 
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie 
finansowe inwestycji realizowanej przez Pittsburgh Glass Works 
(Poland) Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej pod nazwą: Uruchomienie 
w Środzie Śląskiej produkcji szyb klasy premium do pojazdów samo
chodowych, w latach 2012-2013”. 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 20.3.2012 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja szkła płaskiego 

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo – Pittsburgh Glass Works (Poland) Sp. z o.o. 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

PLZ 3,57 (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 ad hoc (art. 13 ust.1) 1,75 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mg.gov.pl/files/upload/7831/pgw310112.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.34759 (12/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) EXTREMADURA 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a)
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Organ przyznający pomoc CONSEJERA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN 
PASEO DE ROMA S/N. 06800 MÉRIDA. ESPAÑA 
www.extremaduraempresarial.es // www.gobex.es 

Nazwa środka pomocy PROGRAMA DE FINANCIACIÓN AL TEJIDO EMPRESARIAL DE 
EXTREMADURA 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

DECRETO 56/2012, DE 13 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECE 
EL PROGRAMA DE FINANCIACIÓN A EMPRESAS EN EL ÁMBITO DE 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 20.4.2012-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 10,65 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja na spłatę odsetek 

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 40 % 60 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/750o/12040062.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.34760 (12/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc CONSEJERA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN 
PASEO DE ROMA S/N. 06800. MÉRIDA. ESPAÑA 
www.extremaduraempresarial.es // http://www.gobex.es/ 

Nazwa środka pomocy INCENTIVOS INDUSTRIALES A LA INVERSIÓN EMPREARIAL EN EL 
ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

DECRETO 55/2012, DE 13 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECE 
UN RÉGIMEN DE INCENTIVOS INDUSTRIALES A LA INVERSIÓN 
EMPREARIAL EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy
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Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 20.4.2012-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 16,50 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FEDER- EXTREMADURA 2007-13 EJE 2 DESARROLLO E INNOVA
CIÓN EMPRESARIAL TEMA PRIORITARIO 06 AYUDA A LAS PYME 
PARA EL FOMENTO DE LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS 
Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN QUE RESPETEN EL MEDIO 
AMBIENTE; TEMA PRIORITARIO 08 OTRAS INVERSIONES EN 
EMPRESAS – EUR 13,20 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 40 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/750o/12040061.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.34763 (12/X) 

Państwo członkowskie Rumunia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri 
Calea Victoriei nr. 152, sector 1, Bucuresti 
www.minind.ro 

Nazwa środka pomocy Modificarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea 
resurselor regenerabile de energie 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

HOTĂRÂRE nr. 248 din 27 martie 2012 privind modificarea și 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2008 pentru aprobarea 
Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor rege
nerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei cu 
numărul 227 din data de 4 aprilie 2012 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification XR 109/2008 

Czas trwania pomocy 4.4.2012-31.12.2013 

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 

RON 401,90 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Programul operațional sectorial „Creșterea competitivității economice”, 
aprobat prin Decizia Comisiei C(2007) 3 472 din 12 iulie 2007 – 
RON 1 768,36 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 50 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://oie.minind.ro/oie/html/documentex/HOTARARE-248-2012.pdf
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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 207/04)

