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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 260/01) 

Data przyjęcia decyzji 11.5.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.28855 (N 373/09) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) ING — Restructuring aid 

Podstawa prawna — 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki 

Forma pomocy Pomoc w zakresie dokapitalizowania oraz środek pomocy związany 
z aktywami o obniżonej jakości 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: powyżej 
15 000 mln EUR 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: powyżej 
15 000 mln EUR 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania — 

Sektory gospodarki Pośrednictwo finansowe 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Koninkrijk der Nederlanden 

Inne informacje Brak sprzeciwu wobec pomocy restrukturyzacyjnej na rzecz ING 

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

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

PL 29.8.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 260/1

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


Data przyjęcia decyzji 20.12.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.32307 (11/N) 

Państwo członkowskie Francja 

Region Picardie 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Chaufferie biomasse sur le site de production AJINOMOTO 
EUROLYSINE S.A.S. à Amiens (80) 

Podstawa prawna Délibération n o 10-3-17 du 30 juin 2010 et délibération n o 08-5-4 du 
9 octobre 2008 du Conseil d'administration de l'Agence de l'environne
ment et de la maîtrise de l'énergie 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna 

Cel pomocy Ochrona środowiska 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 
11,15 mln EUR 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 
11,15 mln EUR 

Intensywność pomocy 44 % 

Czas trwania 2012 

Sektory gospodarki Energia, Przemysł chemiczny i farmaceutyczny 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 

Inne informacje — 

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

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

PL C 260/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.8.2012

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


Data przyjęcia decyzji 21.3.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.32531 (11/N) 

Państwo członkowskie Austria 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Umweltförderung im Inland 

Podstawa prawna Förderungsrichtlinien 2009 für die Umweltförderung im Inland (FRL UFI 
2009), Umweltförderungsgesetz (UFG); BGBl. 185/1993, idgF 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Ochrona środowiska, Oszczędność energii 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 
218,238 mln EUR 

Intensywność pomocy 80 % 

Czas trwania 1.10.2009–31.12.2013 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser
wirtschaft 
Stubenbastei 5 
1010 Wien 
ÖSTERREICH 

Inne informacje — 

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

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

PL 29.8.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 260/3

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


Data przyjęcia decyzji 23.1.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.32832 (11/N) 

Państwo członkowskie Polska 

Region Podkarpackie 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Dębicy 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju Dz.U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 i nr 157, poz. 1241; uchwała 
nr 275/5383/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 
27 kwietnia 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i warun
kowego wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Infra
struktura techniczna, działanie 2.2. Infrastruktura energetyczna Regional
nego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2007–2013 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna 

Cel pomocy Oszczędność energii, Ochrona środowiska 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 
2,8 mln PLN 

Intensywność pomocy 70 % 

Czas trwania 4.2012–9.2013 

Sektory gospodarki Energia 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Zarząd Województwa Podkarpackiego 
al. Ł. Cieplińskiego 
35-959 Rzeszów 
POLSKA/POLAND 

Inne informacje — 

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

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

PL C 260/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.8.2012

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


Data przyjęcia decyzji 10.7.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.34238 (12/N) 

Państwo członkowskie Włochy 

Region Calabria, Campania, Puglia, Sicilia 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Regime di aiuto al settore privato per la realizzazione di infrastrutture 
logistiche 

Podstawa prawna Bando per progetti di investimento finalizzati allo sviluppo e all'incre
mento della competitività delle imprese operanti nel settore della logi
stica nelle aree Convergenza 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Rozwój regionalny, Rozwój sektorowy, Realizacja ważnych projektów 
będących przedmiotem ogólnego interesu europejskiego 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 10 mln EUR 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 
20 mln EUR 

Intensywność pomocy 30 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Transport 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Autorità di Gestione del PON Reti e Mobilità 2007/2013 
Via Nomentana 2 
00161 Roma RM 
ITALIA 

Inne informacje — 

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

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

PL 29.8.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 260/5

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

	Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2012/C 260/01)

