
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 282/04) 

Numer środka pomocy państwa SA.34973 (12/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) MECKLENBURG-VORPOMMERN 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern; Ministerium für Wirts
chaft, Bau und Tourismus 
Schloßstr. 9-11, 19053; Johannes-Stelling-Straße 14, 19053 Schwerin 
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/ 
Regierungsportal/de/fm/index.jsp; http://www.regierung-mv.de/cms2/ 
Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/wm/index.jsp 

Nazwa środka pomocy Bürgschaftsrichtlinie, Richtlinie zur Übernahme von Bürgschaften des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern — Anwendung der AGFVO 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Richtlinie zur Übernahme von Bürgschaften des Landes M-V (Bürgs
chaftsrichtlinie) i.d.F. v. 3.5.2012 (veröffentlicht am 21.5.2012 im 
AmtsBl. M-V 2012 S. 421) 

— Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes M-V für 
die Haushaltsjahre 2010 und 2011 und die Festlegung der Verbun
dquoten des Kommunalen Finanzausgleichs in den Jahren 2010 
und 2011 

— Landeshaushaltsordnung mit Verwaltungsvorschriften 

— sowie Nachfolgegesetze zu den jeweiligen Doppelhaushalten 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.6.2012-1.1.2020 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Gwarancja 

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) 

20 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 20 %
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Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 
ust. 2 lit. c)) 

25 % 20 % 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

1 000 000 EUR — 

Program pomocy 30 % 20 % 

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

35 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/fm/Themen/Buergschaften/ 
index.jsp 

Numer środka pomocy państwa SA.34983 (12/X) 

Państwo członkowskie Finlandia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Ålands landskapsregering 

Nazwa regionu (NUTS) AALAND 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Ålands landskapsregering 
PB 1060 
AX-22111 Mariehamn 
Åland 
www.regeringen.ax 

Nazwa środka pomocy Stöd för uppförandet av byggnad för Stiftelsen Hemmet r.s:s verksam
het 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Landskapsförordning (1993:56) om Ålands Penningautomatförening 
och dess verksamhet 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy Od 9.12.2009 

Sektor(-y) gospodarki OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA, DZIAŁALNOŚĆ 
ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 

Rodzaj beneficjenta MŚP – Stiftelsen Hemmet r.s. 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 0,02 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pozostałe – Stödet för uppförande av nybyggnaden för verksamheten 
omfattar 572 059,00 euro eller 19,73 % av anskaffningskostnaden. Se 
bilaga 1 för närmare information om hur stödet beräknats. Se bilaga 2 
för förlängning av redovisningstid från 30.12.2011 till 31.12.2012. 

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 ad hoc (art. 13 ust.1) 20 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/f_inlagan_08.pdf 

F9 

Numer środka pomocy państwa SA.34995 (12/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 12.05.08.02/82P 

Nazwa regionu (NUTS) EAST MIDLANDS 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Department ofEnergy and Climate Change 
3 Whitehall Place, London, SW1A 2AW 
www.DECC.GOV.UK 

Nazwa środka pomocy Renewable Heat Premium Payment – Social Housing Competition. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Section 153 of Environmental Protection Act 1990. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.8.2011-30.3.2012 

Sektor(-y) gospodarki Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyza
cyjnych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 3,70 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje GBP 0,00 (w mln) 

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) 

16,59 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/meeting_energy/renewable_ener/premium_pay/social_land/social_ 
land.aspx
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Numer środka pomocy państwa SA.34996 (12/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 12.05.08.02/82P 

Nazwa regionu (NUTS) EAST MIDLANDS 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Department of Energy and Climate Change 
3 Whitehall Place, London, SW1A 2AW 
WWW.DECC.GOV.UK 

Nazwa środka pomocy Renewable Heat Premium Payment – Social Housing Competition 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Section 153 of Environmental Protection Act 1990 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.8.2011-30.3.2012 

Sektor(-y) gospodarki Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyza
cyjnych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 3,70 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje GBP 0,00 (w mln) 

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) 

33,59 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/meeting_energy/renewable_ener/premium_pay/social_land/social_ 
land.aspx 

Numer środka pomocy państwa SA.34997 (12/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) NORTHERN IRELAND 
Artykuł 107 ust. 3 lit. c)
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Organ przyznający pomoc Invest Northern Ireland 
Bedford Square 
Bedford Street 
Belfast BT2 7ES 
www.investni.com 

Nazwa środka pomocy Invest NI Growth Loan Fund 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

The Industrial Development (Northern Ireland) Order 1982 
(http://www.legislation.gov.uk/nisi/1982/1083/contents) 

The Industrial Development (Northern Ireland) Act 2002 (http://www. 
legislation.gov.uk/nia/2002/1/contents) 

The European Communities Act 1972 (http://www.legislation.gov.uk/ 
ukpga/1972/68/contents) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.6.2012-31.3.2022 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 10,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje GBP 0,00 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

The European Sustainable Competitiveness Programme for Northern 
Ireland 2007-2013 
CCI: 2007UK162PO003 
European Regional Development Fund – GBP 25,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc w formie kapitału podwyższonego 
ryzyka (art. 28 – 29) 

1 300 000 GBP 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.investni.com/growth_loan_fund_european_commission_general_block_exemption_regulation.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.35035 (12/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego AGFVO/Energieeffizienz – ELR-Kombi/1.7.2012 

Nazwa regionu (NUTS) BADEN-WUERTTEMBERG 
Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank 
Postfach 10 29 43 
70025 Stuttgart 
www.l-bank.de
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Nazwa środka pomocy Energieeffizienz-Finanzierung — ELR-Kombi als Ergänzungsprogramm 
zum Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR-Programm) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Rechtsgrundlage ist das Gesetz über die Landeskreditbank Baden- 
Württemberg — Förderbank vom 11.11.1998 (Gesetzblatt für Baden- 
Württemberg (GBl.) vom 18.11.1998, S. 581), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 14.10.2008 (GBl. vom 21.10.2008, S. 343) i. V. m. § 15 
Landwirtschafts- und Landeskulturengesetz; §§ 23, 44 Landeshaushal
tsordnung Baden-Württemberg und den dazu ergangenen Verwaltun
gsvorschriften 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.7.2012-30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 6,00 (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 inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

20 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.l-bank.de/unternehmen-elr 

http://www.l-bank.de/lbank/inhalt/nav/unternehmen/vorhabenbestehenderunternehmen/ 
entwicklungsprogrammlaendlicherraumelr.xml?ceid=100191 

Numer środka pomocy państwa SA.35038 (12/X) 

Państwo członkowskie Dania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego MST-141-00309 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Miljøministeriet, Miljøstyrelsen 
Strandgade 29 
1401 København K 
www.mst.dk 

Nazwa środka pomocy Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
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Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Finanslov 2012, § 23 tekstanmærkning 106, samt 
Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi J. nr. MST-141- 
00309 
(sendes i høring ultimo juni 2012) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 22.6.2012-1.1.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

DKK 40,00 (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 % 

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

25 % 10 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

65 % — 

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

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.ecoinnovation.dk/ 

http://www.ecoinnovation.dk/Emneoversigt/IsaerForVirksomheder/Finansiering_tilskud/Tilskudsordning_ 
miljoeteknologi_mst.htm 

Numer środka pomocy państwa SA.35042 (12/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego RGE 2/2012 

Nazwa regionu (NUTS) COMUNIDAD VALENCIANA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA 
C/ AMADEO DE SABOYA, 2 46010 VALENCIA 
htpp://www.agricultura.gva.es
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Nazwa środka pomocy Ayuda a través de FECOAV para PLAN DE FORMACIÓN 2012 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

CONVENIO ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSEL
LERIA DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA Y LA 
FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA PARA LA REALIZACIÓN DE UN PLAN 
DE FORMACIÓN 2012. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 6.6.2012-15.11.2012 

Sektor(-y) gospodarki Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbio
rach 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,19 (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 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=1aae5410-9eb0-411c-a9cf- 
3c58cb5b928a&groupId=16 

Numer środka pomocy państwa SA.35044 (12/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego N 36/2012 

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

Organ przyznający pomoc IMPIVA 
Plaza del Ayuntamiento 6 
46002 VALENCIA 
www.impiva.es 

Nazwa środka pomocy Programa de Investigación y Desarrollo para PYME 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución de 4 de junio de 2012 del presidente del IMPIVA por la que 
se convocan las ayudas a los ejercicios 2012 y 2013 del Plan de I+D 
Empresarial.
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 16.6.2012-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 9,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FEDER – EUR 7,20 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

70 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 70 % 0 % 

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

45 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/15/pdf/2012_5890.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.35048 (12/X) 

Państwo członkowskie Finlandia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Säädöskokoelman nro 1400/2010 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Valtiovarainministeriö 
PL 28, 00023 Valtioneuvosto 
www.vm.fi 

Nazwa środka pomocy Tuki yhdistetylle sähkön ja lämmön tuotannolle 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Sähkön ja polttoaineiden valmistevrosta annettu laki (1260/1996, 
muut. 1261/1997, 510/1998, 919/2001, 1244/2001, 1168/2002, 
447/2005, 1058/2006, 1306/2007, 1396/2010, 1400/2010, 
1444/2011 ja 1446/2011 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2011-31.12.2020
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Sektor(-y) gospodarki WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, 
GAZ, PARĘ WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZA
CYJNYCH 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 75,00 (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) 

75 000 000 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2010/20100147 

Numer środka pomocy państwa SA.35056 (12/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) TOSCANA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Toscana 
Piazza Duomo, 10 – Firenze 
http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/ 
sezioni/agricoltura/attivita_ittica/rubriche/piani_progetti/visualizza_asset. 
html_402687644.html 

Nazwa środka pomocy Formazione Professionale in favore degli operatori del settore ittico 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge Regionale n o 66/2005 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.7.2012-31.12.2015 

Sektor(-y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,10 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia
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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) 80 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/agricoltura/attivita_ittica/rubriche/ 
piani_progetti/visualizza_asset.html_402687644.html 

http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/agricoltura/attivita_ittica/ 
visualizza_asset.html_577489481.html 

Numer środka pomocy państwa SA.35061 (12/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) PIEMONTE 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Agenzia Piemonte Lavoro (ente strumentale della Regione Piemonte ai 
sensi della L.R. 34/2008) 
via Belfiore 23/C, 10125 – Torino 
http://www.agenziapiemontelavoro.it/ 

Nazwa środka pomocy BANDO «INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE» AZIONE 2.b, Provvedi
mento attuativo del Programma di interventi straordinari a sostegno 
di lavoratori e imprese dei settori tessile, dell’ICT applicato e delle 
lavorazioni meccaniche di cui alla D.G.R. n. 20-3100 del 12.12.2011 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-3100 del 12 dicembre 
2011 riguardante l’approvazione di un «Programma di interventi 
straordinari a sostegno di lavoratori e imprese dei settori tessile, 
dell’ICT applicato e delle lavorazioni meccaniche» 

— Determinazione della Direzione Istruzione, Formazione Professio
nale e Lavoro n. 301 del 6.6.2012 di approvazione del BANDO 
«INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE» AZIONE 2.b 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 20.6.2012-30.6.2014 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja wyrobów tekstylnych, Produkcja odzieży, 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 pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep, Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, 
Naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń, Telekomunikacja, Działal
ność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informa
tyki i działalności powiązane, Działalność usługowa w zakresie infor
macji, Badania naukowe i prace rozwojowe
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Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2,50 (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 % 

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

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=98 

Numer środka pomocy państwa SA.35064 (12/X) 

Państwo członkowskie Francja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Agence nationale de la recherche 
212 rue de bercy 
75012 Paris 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/ 

Nazwa środka pomocy Régime d'aide exempté au financement des projets de R&D consacrés 
au développement des instituts de recherche technologique (IRT) et des 
instituts d'excellence dans le domaine des énergies décarbonées (IEED) 
dans le cadre du programme d'Investissements d'Avenir. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Loi n o 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 
définissant les emplois des investissemnts d'avenir. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 2.4.2012-31.12.2020 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 3 000,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia
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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 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

50 % — 

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)) 50 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021943745&fastPos=2&fastReqId= 
119940841&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte 

Numer środka pomocy państwa SA.35068 (12/X) 

Państwo członkowskie Grecja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego GR 

Nazwa regionu (NUTS) ANATOLIKI MAKEDONIA, THRAKI, KENTRIKI MAKEDONIA, THES
SALIA, IPEIROS, IONIA NISIA, DYTIKI ELLADA, STEREA ELLADA, 
PELOPONNISOS, ATTIKI, VOREIO AIGAIO, KRITI 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a),Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc GENERAL SECRETARIAT FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY 
14-18 Mesogeion Av 
115 10 Athens 
Greece 
http://www.gsrt.gr 

Nazwa środka pomocy Creation of Innovation Clusters – A Greek Product, A Single Market: 
The Planet (Pilot Operation Phase) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Law 1514/1985 and its amendment (Law 2919/2001) 
PD 274/2000 and its amendment (art. 18 of Law 3777/2009) 
Law 3614/07 and all its amendments 
Ministerial Decision 14053/EYS1749/2008 and all its amendments 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 31.5.2012-31.12.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 10,00 (w mln)
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Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

ERDF – EUR 25,49 (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)) 

45 % 15 % 

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

45 % — 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

800 000 EUR — 

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

200 000 EUR — 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 45 % 0 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 80 % 0 % 

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

50 % — 

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27) 50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=110I458I1163I646I453967&olID=750&neID=589&neTa=1_ 
568&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI750I0I119I428I1 089I0I1&actionID=load 

Επικοινωνία — Δημοσιότητα › Ανακοινώσεις — Δελτία Τύπου 

Numer środka pomocy państwa SA.35075 (12/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Regione Campania 
Napoli – Centro Direzionale A6 
http://www.regione.campania.it/portal/media-type/html/user/anon/page/ 
HOME_DettaglioPrimoPiano.psml;jsessionid= 
F8543C01D730BEBE8157BEE9AEC1775C.tomcat1?itemId= 
4103&ibName=NotiziaHomePage&theVectString=-1 

Nazwa środka pomocy «CIg Più. Azione di Sistema per le Politiche di Re-impiego» POR FSE 
2007/13 ob. op. c.4 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Decreto Dirigenziale dell'AGC 17 della Giunta della Regione Campania 
n. 6 del 1.2.2011 
Delibera della Giunta della Regione Campania n. 690 del 8.10.2010 di 
approvazione del Piano «Campania al lavoro!» 
Delibera della Giunta della Regione Campania n. 892 del 14.12.2010 
di approvazione della rimodulazione della dotazione finanziaria degli 
obiettivi operativi del POR FSE 2007/13
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.12.2011-30.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR FSE 2007/2013 Obiettivo Operativo c.4 – EUR 3,00 (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.sito.regione.campania.it/piano_lavoro/decdir6_2011.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.35076 (12/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Regione Campania 
Napoli — Centro Direzionale Isola A6 
http://www.regione.campania.it/portal/media-type/html/user/anon/page/ 
HOME_DettaglioPrimoPiano.psml;jsessionid= 
08785F8F78DD683E23B643B894D0502B.tomcat1?itemId= 
4103&ibName=NotiziaHomePage&theVectString=-1 

Nazwa środka pomocy «Più apprendi Più lavori» — POR FSE 2007/13 — Obiettivo Operativo 
a.2 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Decreto dirigenziale del settore 06 dell'AGC 17 della Giunta della 
Regione Campania n. 3 del 31.1.2011 
Delibera della Giunta della Regione Campania n. 690 del 8.10.2010 di 
approvazione del Piano del lavoro «Campania al lavoro!» 
Delibera della Giunta della Regione Campania n. 892 del 14.12.2010 
di approvazione della rimodulazione della dotazione finanziaria degli 
obiettivi oprerativi del POR FSE 2007/13 — Piano del lavoro «Cam
pania al lavoro!»
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.12.2011-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 5,50 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR FSE 2007/13 obiettivo operativo a.2) — EUR 8,25 (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.sito.regione.campania.it/documenti/2011/decdir03_2011.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.35077 (12/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Regione Campania 
Napoli — Centro Direzionale Isola A6 
http://www.regione.campania.it/portal/media-type/html/user/anon/page/ 
HOME_DettaglioPrimoPiano.psml;jsessionid= 
5E4D7644B358AE776CBB06D563533728.tomcat1?itemId= 
4103&ibName=NotiziaHomePage&theVectString=-1 

Nazwa środka pomocy «Piu' sviluppo Piu' lavoro». POR FSE 2007-2013. ob. op. e.1 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Decreto dirigenziale del Settore 06 dell'AGC 17 della Giunta della 
Regione Campania n. 4 del 1.2.2011 
Delibera della Giunta della Regione Campania n. 690 del 8.10.2010 di 
approvazione del Piano «Campania al lavoro!» 
Delibera della Giunta della Regione Campania n. 892 del 14.12.2010 
di approvazione della rimodulazione della dotazione finanziaria degli 
obiettivi operativi del POR FSE 2007-2013
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 14.11.2011-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 8,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR FSE 2007/2013 Obiettivo Operativo e.1) – EUR 8,25 (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.sito.regione.campania.it/piano_lavoro/decdir4_2011.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.35140 (12/X) 

Państwo członkowskie Łotwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc valsts aģentūra “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 
Pērses iela 2, Rīga, Latvija, LV-1442 
www.liaa.gov.lv 

Nazwa środka pomocy grozījumi valsts atbalsta programmā “ “Augstas pievienotās vērtības 
investīcijas” 2.kārta” 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

2011.gada 19.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.817 “Noteikumi 
par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papil
dinājuma 2.1.2.4.aktivitāti “Augstas pievienotās vērtības investīcijas” ” 
Darbības programma “Uzņēmējdarbība un inovācijas” (269.1. – 269.4. 
punkts) 
Darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājums 
(76.1 – 76.6 punkts) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy
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Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 12.12.2011-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

LVL 23,60 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

KOMISIJAS LĒMUMS 2007-IX-24, ar ko pieņem darbības programmu 
“Uzņēmējdarbība un Inovācijas” Kopienas palīdzībai no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda atbilstīgi konverģences mērķim Latvijā 
CCI 2007 LV 16 1 PO 001 – LVL 27,08 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 35 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=238461 

Numer środka pomocy państwa SA.35142 (12/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego RGE 32/2012 

Nazwa regionu (NUTS) COMUNIDAD VALENCIANA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN 
AVDA. NAVARRO REVERTER, 2 
46004 VALENCIA 
www.servef.es 

Nazwa środka pomocy Programa de apoyo a la contratación de trabajadores con discapacidad 
por empresas ordinarias. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

ORDEN 26/2012, DE 18 DE JUNIO, DE LA CONSELLERIA DE 
EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO, POR LA QUE SE 
CONVOCAN LAS AYUDAS DESTINADAS AL FOMENTO DEL 
EMPLEO ESTABLE Y OTRAS MEDIDAS PARA LA CREACIÓN DE 
EMPLEO PARA EL EJERCICIO 2012. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 25.6.2012-31.12.2012 

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 

EUR 0,65 (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 w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnianie pracowników niepełnospraw
nych (art. 41) 

60 % — 

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

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/25/pdf/2012_6233.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.35162 (12/X) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Strední Cechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, 
Strední Morava, Moravskoslezko 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 
www.mpo.cz 

Nazwa środka pomocy Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých 
zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých 
zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 
192/2012 Sb. 
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších před
pisů, 
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 
Nařízení vlády č. 194/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 
596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory 
v regionech soudržnosti České republiky 
Nařízení vlády č. 515/2004 Sb. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 12.7.2012-31.12.2013
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Sektor(-y) gospodarki PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 6 500,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Inny rodzaj ulgi podatkowej, 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 40 % 20 % 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/investovani/ 

Numer środka pomocy państwa SA.35169 (12/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 612-40306 

Nazwa regionu (NUTS) DEUTSCHLAND 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a),Artykuł 107 ust. 3 lit. c),Obszary nieobjęte 
pomocą ,Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) 
Deichmanns Aue 29 
53179 Bonn 
www.ble.de 

Nazwa środka pomocy Bund: Richtlinie des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (BMELV) zur Förderung von Modell- und 
Demonstrationsvorhaben im Bereich der Erhaltung und innovativen, 
nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Richtlinie des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (BMELV) zur Förderung von Modell- und Demon
strationsvorhaben im Bereich der Erhaltung und innovativen, nachhal
tigen Nutzung der biologischen Vielfalt 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.8.2012-30.6.2014 

Sektor(-y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo
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Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2,00 (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 % 

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

25 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

100 % — 

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

100 % — 

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

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.ble.de/DE/03_Forschungsfoerderung/04_BiologischeVielfalt/MuD-Vorhaben/MuD-VorhabenBV_ 
node.html 

Numer środka pomocy państwa SA.35170 (12/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) KENT CC 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Kent County Council 
Invicta House 
Maidstone 
Kent ME14 1XQ 
www.kent.gov.uk 

Nazwa środka pomocy Expansion East Kent 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Regional Growth Fund (RGF) SA. 3258 (X/11) 
Section 126 of the Housing Grants, Construction and Regeneration Act 
1996 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.5.2012-31.3.2016 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo
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Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 35,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje GBP 0,00 (w mln) 

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

20 % — 

Program pomocy 15 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://shareweb.kent.gov.uk/Documents/business/business-support-centre/Expansion%20East%20Kent% 
20(RGF)/ExEK%20Guidance%20(April%202012).pdf 

This is the direct link to the Application Guidance for the Expansion East Kent scheme 

Numer środka pomocy państwa SA.35174 (12/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

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 
Via Sensales – Palazzo Alemanni 
88100 – Catanzaro 
tel. 0961 858222 
http://www.protezionecivilecalabria.it/index.php?option=com_ 
content&view=article&catid=76%3Acommissario-delegato&id= 
178%3Acommissario-delegato-emergenza-vibo-valentia&Itemid=157 

Nazwa środka pomocy Emergenza Vibo Valentia – Misura A2.3 
Bando per la concessione di contributi a favore delle grandi imprese 
per la ripresa delle attività economico produttive non agricole danneg
giate 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. 88 del 5.2.2009 pubblicata 
su BURC parte I e II del 16.5.2009; 

— Ordinanza del Commisario delegato n. 91 del 23.4.2009 pubblicata 
su BURC parte III n. 18 del 30.4.2009; 

— Ordinanza del Commisario delegato n. 107 del 19.10.2009 pubbli
cata su BURC parte I e II n. 21 del 16.11.2009. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy
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Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 23.4.2009-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,00 (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 % 

Program pomocy 25 % 0 % 

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 

http://www.protezionecivilecalabria.it/images/stories/b.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.35175 (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 FESR 2007-2013 linea di attività 1.2.3 «Innovazione». Bando 
sostegno al sistema televisivo locale per la transizione alla tecnologia 
digitale terrestre e sostegno all'innovazione tecnologica audio e video 
nelle sale cinematografiche 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione della Giunta regionale n. 656 dell'1.6.2012 pubblicata 
sul BURL n. 25 del 20.6.2012 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 16.7.2012-31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Działalność związana z projekcją filmów, Nadawanie programów ogól
nodostępnych i abonamentowych
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Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 6,00 (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 1,90 (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-sostegno-digitalizzazione-sistema-televisivo-locale-e-sale-cinematografiche. 
html 

Numer środka pomocy państwa SA.35182 (12/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego DE-BMBF-614-72565/12 

Nazwa regionu (NUTS) DEUTSCHLAND 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Bundesministerium für Bildung und Forschung 
Hannoversche Str. 28 – 30 
10115 Berlin 
www.bmbf.de 

Nazwa środka pomocy Deutschland-Japan-Zusammenarbeit in Computational Neuroscience 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Haushaltsgesetz i.d.jährl.F., z.Zt. 2012 v. 22.12.2011 BGBl. I S.2938 
www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2012/html 
Bundeshaushaltsplan i.d.jährl.F., z.Zt. 2012 v. 22.12.2011 BGBl. 
I S.2938 
www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2012/html/ep00.html 
BHO mit VV v. 19.8.1969 BGBl. I S.1284, zuletzt geänd. durch Art.10 
G.v. 9.12.2010 BGBl. I S.1885 
VwVfG i.d.F.v. 23.1.2003 BGBl. I S.102, zuletzt geänd. durch Art.2 I 
G.v. 14.8.2009 BGBl. I S. 2827 
BAnz. Nr. 12-S.269 v. 20.1.2012 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.4.2013-31.3.2017
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http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-azione-123/azione-123-innovazione-bando-sostegno-digitalizzazione-sistema-televisivo-locale-e-sale-cinematografiche.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-azione-123/azione-123-innovazione-bando-sostegno-digitalizzazione-sistema-televisivo-locale-e-sale-cinematografiche.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-azione-123/azione-123-innovazione-bando-sostegno-digitalizzazione-sistema-televisivo-locale-e-sale-cinematografiche.html
http://www.bmbf.de
http://www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2012/html
http://www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2012/html/ep00.html


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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,80 (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 % 20 % 

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

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bmbf.de/foerderungen/19534.php 

Numer środka pomocy państwa SA.35183 (12/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego DE-BMBF-615-71438-13/4 

Nazwa regionu (NUTS) DEUTSCHLAND 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Bundesministerium für Bildung und Forschung 
Hannoversche Str. 28 – 30 
10115 Berlin 
www.bmbf.de 

Nazwa środka pomocy Richtlinien zur Förderung von europäischen Forschungsprojekten zu 
neuen Methoden und Forschungsansätzen zum besseren Verständnis 
von Hirnerkrankungen (NEURON 5. Runde) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Haushaltsgesetz i.d.jährl.F., z.Zt. 2012 v. 22.12.2011 BGBl. I S.2938 
www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2012/html 
Bundeshaushaltsplan i.d.jährl.F., z.Zt. 2012 v. 22.12.2011 BGBl. 
I S.2938 
www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2012/html/ep00.html 
BHO mit VV v. 19.8.1969 BGBl. I S.1284, zuletzt geänd. durch Art.10 
G.v. 9.12.2010 BGBl. I S.1885 
VwVfG i.d.F.v. 23.1.2003 BGBl. I S.102, zuletzt geänd. durch Art.2 I 
G.v. 14.8.2009 BGBl. I S. 2827 
BAnz. Nr. 12-S.269 v. 20.1.2012 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy —

PL 18.9.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 282/75

http://www.bmbf.de/foerderungen/19534.php
http://www.bmbf.de
http://www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2012/html
http://www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2012/html/ep00.html


Czas trwania pomocy 1.2.2013-31.1.2016 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,00 (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 % 

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

25 % 20 % 

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

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://gesundheitsforschung-bmbf.de/de/4438.php 

Numer środka pomocy państwa SA.35184 (12/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 612-40304 

Nazwa regionu (NUTS) MECKLENBURG-VORPOMMERN 
Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
Deichmannsaue 29 
53179 Bonn 
www.ble.de 

Nazwa środka pomocy Modellvorhaben LandZukunft: 
Paludikultur: Energie für Vorpommern — Etablierung eines regionalen 
Absatzmarktes für Brennstoffe aus Paludikultur 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 44 BHO mit zugehörigen VV 
ANBest-P 
Richtlinien für Zuwendungen auf Ausgabenbasis 
Entwurf des Zuwendungsbescheids 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 15.8.2012-14.7.2014 

Sektor(-y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO
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http://gesundheitsforschung-bmbf.de/de/4438.php
http://www.ble.de


Rodzaj beneficjenta MŚP – Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 0,10 (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)) 

100 % 0 % 

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

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.gesetze-im-internet.de/bho/BJNR012840969.html 

http://www.ble.de/sani 

https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare&formularschrank=ble#t1

PL 18.9.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 282/77

http://www.gesetze-im-internet.de/bho/BJNR012840969.html
http://www.ble.de/sani
https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare&formularschrank=ble#t1

	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 282/04)

