
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 282/02) 

Numer środka pomocy państwa SA.35111 (12/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Regione Calabria — Commissario Delegato O.P.C.M. 3531 7.7.2006 - 
Soggetto Attuatore CCIAA Vibo Valentia 
Regione Calabria — Commissario Delegato O.P.C.M. 3531 DEL 
7.7.2006 
Regione Calabria 
Via Sensales — Palazzo Alemanni 
88100 — Catanzaro 
telefono 0961-858222 
www.protezionecivilecalabria.it 

Nazwa środka pomocy Emergenza Vibo Valentia — Misura A2.2. Bando per la concessione di 
contributi per favorire la ripresa delle attività economico produttive 
non agricole danneggiate dall'alluvione del 3.7.2006. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— O.P.C.M. 3531 del 7.7.2006; 

— Ordinanza del Commisario delegato n. 1 del 14.7.2006; 

— O.P.C.M. n. 3540 del 4.8.2006; 

— Ordinanza del Commisario delegato n. 66 del 28.8.2008 pubblicata 
su BURC parte III del 5.9.2008; 

— Ordinanza del Commisario delegato n. 88 del 5.2.2009 pubblicata 
su BURC parte I e II del 16.5.2009; 

— Ordinanza del Commisario delegato n. 102 del 28.7.2009 pubbli
cata su BURC parte I e II del 1.9.2009; 

— Ordinanza del Commisario delegato n. 108 del 27.11.2009 pubbli
cata 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 28.7.2009-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2,60 (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 % 

Program pomocy 50 % 0 %
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.protezionecivilecalabria.it/index.php?option=com_content&view=article&catid= 
76%3Acommissario-delegato&id=178%3Acommissario-delegato-emergenza-vibo-valentia&Itemid=157 

Numer środka pomocy państwa SA.35112 (12/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) LIGURIA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc REGIONE LIGURIA 
VIA FIESCHI, 15 – 16121 GENOVA 
www.regione.liguria.it 

Nazwa środka pomocy POR 2007-2013 Asse 1 «Innovazione e competitività» linea di attività 
1.2.3 «innovazione» bando 2012 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione della Giunta regionale n. 444 del 20.4.2012 pubblicata 
sul BURL n. 19 del 9.5.2012 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 4.7.2012-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 16,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – EUR 5,07 (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 % — 

Program pomocy 30 % 0 % 

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

20 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-azione-123/ 
azione-123-innovazione-bando-2012.html
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Numer środka pomocy państwa SA.35113 (12/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) NORDRHEIN-WESTFALEN 
Artykuł 107 ust. 3 lit. c),Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Bezirksregierung Arnsberg 
Bezzirksregierung Arnsberg 
Postfach 102545 
44025 Dortmund 

www.bra.nrw.de 

Nazwa środka pomocy Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus dem; Programm 
für Rationelle Energieverwendung; Regenerative Energien und Energies
paren 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ministerialblatt des Landes NRW (MBL.NRW — Teil I, Gliederun
gsnummer 751) Nr. 14 vom 6.6.2012 

Landeshaushaltsordnung NRW i.d. gültigen Fassung 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 7.6.2012-31.12.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 13,00 (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) 

40 % 0 % 

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

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

60 % 20 % 

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

40 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/f/foerderprogramm_progres_nrw/index.php
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Numer środka pomocy państwa SA.35116 (12/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) PIEMONTE 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Piemonte e Amministrazioni provinciali piemontesi (vedi 
allegato) 
Regione Piemonte — Direzione regionale Istruzione, Formazione 
Professionale e Lavoro via Magenta, 12 — 10128 TORINO 
Tutte le Amministrazioni provinciali piemontesi (vedi allegato) 
www.regione.piemonte.it/formazione 

Nazwa środka pomocy Direttiva relativa alla formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi 
di lavoro — 2012/2014 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 26-4083 del 2.7.2012 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.8.2012-30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,16 (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 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.piemonte.it/formazione/direttive/anno_12_13.htm 

Numer środka pomocy państwa SA.35117 (12/X) 

Państwo członkowskie Malta 

Numer referencyjny państwa członkowskiego SAMB/93/2008/EAP 

Nazwa regionu (NUTS) Malta 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a)
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Organ przyznający pomoc Employment and Training Corporation 
Head Office, 
Birzebbuga BBG 3000 
Malta 
www.etc.gov.mt 

Nazwa środka pomocy Employment Aid Programme 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Employment and Training Services Act (CAP 343) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 104/2008 

Czas trwania pomocy 1.1.2009-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 15,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

2007MT051PO001 – EUR 12,75 (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 w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnianie pracowników niepełnospraw
nych (art. 41) 

75 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.etc.gov.mt 

Numer środka pomocy państwa SA.35118 (12/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego ZIM 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
Scharnhorststraße 34-37 
10115 Berlin 

www.bmwi.de 

Nazwa środka pomocy Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bundesanzeiger

PL C 282/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.9.2012

http://www.etc.gov.mt
http://www.etc.gov.mt
http://www.bmwi.de


Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification N 91/2008 

Czas trwania pomocy 1.7.2012-31.12.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 500,00 (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 usługi doradcze w zakresie inno
wacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36) 

37 500 EUR — 

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

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

25 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.zim-bmwi.de/download 

Numer środka pomocy państwa SA.35121 (12/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego ES 51 

Nazwa regionu (NUTS) CATALUNA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana (ACC1Ó) 
Passeig de Gràcia, 129 08008 Barcelona 

www.acc10.cat 

Nazwa środka pomocy Línea de ayudas para empresas catalanas que desarrollen proyectos de 
cambio estratégico de alto impacto 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución EMO/1099/2012, de 13 de abril, por la que se aprueban las 
bases reguladoras y se abre la convocatoria de las líneas de ayuda 
a proyectos de innovación agrupada y proyectos de cambio estratégico 
de alto impacto (Dentro de esta Resolución hay diversas ayudas; esta 
comunicación se refiere a las ayudas para empresas catalanas que 
desarrollen proyectos de cambio estratégico de alto impacto (apartado 
2 del anexo 2 de las bases reguladoras) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy —
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Czas trwania pomocy 13.6.2011-31.12.2013 

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 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

25 % 0 % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 0 % 

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

20 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=610079&type= 
01&language=es_ES 

Numer środka pomocy państwa SA.35122 (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) 

Organ przyznający pomoc MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
H-1051 Budapest Nádor utca 31. 
www.mfb.hu 

Nazwa środka pomocy MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

A Magyar Fejlesztési Bankról szóló 2001. évi XX. törvény; MFB Közös
ségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program Termékleírás; 
20/2012. (IV.26.) Alapítói határozat 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 14.6.2012-31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Transport kolejowy pasażerski, międzymiastowy, Transport kolejowy 
towarów, Transport lądowy pasażerski pozostały, Transport drogowy 
towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami, 
Transport wodny śródlądowy pasażerski, Transport wodny śródlądowy 
towarów 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo
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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 % 

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) 

35 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://www.mfb.hu/tevekenyseg/nagyvallalatok/mfb-kozossegi-kozlekedesfejlesztes-finanszirozasi- 
program?q=tevekenyseg/nagyvallalatok/mfb-kozossegi-kozlekedesfejlesztes-finanszirozasi-program 

Numer środka pomocy państwa SA.35123 (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) 

Organ przyznający pomoc Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. 
www.nfu.hu 

Nazwa środka pomocy 2007-2013 ETE programokhoz kapcsolódó állami támogatások 
felhasználása 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

14/2012. (III. 6.) NFM rendelet a 2007-2013 programozási időszakban 
az európai területi együttműködéshez kapcsolódó egyes állami támoga
tások felhasználásának szabályairól 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 9.3.2012-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

HUF 4 125,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji —
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W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

COUNCIL REGULATION (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying 
down general provisions on the European Regional Development Fund, 
the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regu
lation (EC) No 1260/1999; 
COUNCIL REGULATION (EC) No 1085/2006 of 17 July 2006 
establishing an Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) — 
HUF 3 750,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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 % 

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) 

35 % 20 % 

Pomoc na szybkie przystosowanie MŚP do 
przyszłych norm wspólnotowych (art. 20) 

15 % — 

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

60 % 20 % 

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

45 % 20 % 

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

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

50 % — 

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27) 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) 

75 % — 

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

100 % — 

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

100 % — 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

450 000 000 HUF — 

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

50 HUF — 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 20 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 20 % 

Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnienie pracowników znajdujących się 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 40) 

50 % — 

Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnianie pracowników niepełnospraw
nych (art. 41) 

75 % —
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Pomoc na rekompensatę dodatkowych 
kosztów związanych z zatrudnieniem pracow
ników niepełnosprawnych (art. 42) 

100 % — 

Program pomocy 50 % 20 % 

Pomoc dla nowo utworzonych małych przed
siębiorstw (art. 14) 

35 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.kozlony.magyarorszag.hu 

Numer środka pomocy państwa SA.35127 (12/X) 

Państwo członkowskie Bułgaria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на република България“ 
Република България, гр. София, ул. „Славянска“ № 8; Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма 
http://www.opcompetitiveness.bg 

Nazwa środka pomocy Открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени 
изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване 
BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. и доп., бр. 
54/2011 г.): http://www.eufunds.bg/bg/page/119; 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www. 
opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/opcompetitivenesseng_ 
final_2007.pdf; 
Насоки за кандидатстване по процедура: BG161PO003-2.3.02 
„Енергийна ефективност и зелена икономика“. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 28.6.2012-31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, Produkcja kakao, czekolady 
i wyrobów cukierniczych, Produkcja przypraw, Wytwarzanie gotowych 
posiłków i dań, Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych 
i żywności dietetycznej, Produkcja pozostałych artykułów spożyw
czych, gdzie indziej niesklasyfikowana, Produkcja napojów bezalkoho
lowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowa
nych, Produkcja wyrobów tytoniowych, Produkcja wyrobów tekstyl
nych, Produkcja odzieży, Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawio
nych, Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; 
produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, 
Produkcja papieru i wyrobów z papieru, Poligrafia i reprodukcja zapi
sanych nośników informacji, Wytwarzanie i przetwarzanie koksu 
i produktów rafinacji ropy naftowej, Produkcja chemikaliów i wyrobów 
chemicznych, Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych 
oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, Produkcja 
wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, Produkcja wyrobów z pozos
tałych mineralnych surowców niemetalicznych, Produkcja metali, 
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn 
i urządzeń, Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycz
nych, Produkcja urządzeń elektrycznych, Produkcja maszyn i urządzeń, 
gdzie indziej niesklasyfikowana, Produkcja wyrobów piekarskich i mącz
nych
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Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

BGN 293,37 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 
2007-2013, одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 
2007BG161PO003 — BGN 249,37 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 50 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&id=105
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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 282/02)

