
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 357/04) 

Numer środka pomocy państwa SA.35467 (12/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Regione Campania — Autorità di Gestione FSE 2007-2013 
Via Santa Lucia, 81 – Napoli – ITALIA 
www.fse.regione.campania.it 

Nazwa środka pomocy INCENTIVI FISCALI PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI SVAN
TAGGIATI IN CAMPANIA – CREDITO DI IMPOSTA 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modifica
zioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, ulteriori modifiche 
apportate dal Decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35. 

— DGR 298 DEL 28.6.2012 

— Decreto Dirigenziale n. 633 del 24.8.2012 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 10.9.2012-1.10.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 20,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Inny rodzaj ulgi podatkowej 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR Campania FSE 2007-2013Asse II — Occupabilità, Obiettivo 
specifico e) attuare politiche del lavoro attive e preventive con partico
lare attenzione all’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, 
all’invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all’avvio di imprese, 
Obiettivo operativo e3) consolidare ed ampliare il sistema di incentivi 
rivolti ai segmenti deboli del mercato del lavoro con priorità ai giovani, 
ai disoccupati di lunga durata e alle donne. — EUR 4,00 (w mln)
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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.creditoimpostafse.regione.campania.it/ifals/home.do;jsessionid= 
7684E0CFDC858D2E82E2A60B6E971DD9.cred-impo2 

http://www.creditoimpostafse.regione.campania.it/ifals/files/Avviso_Ifals.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.35495 (12/X) 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) PINZGAU-PONGAU 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Land Salzburg 
Südtiroler Platz 11 
Postfach 527 
A – 5010 Salzburg 
www.salzburg.gv.at 

Nazwa środka pomocy Seilbahninvestitionen und skitechnische Verbesserungen im Skigebiet 
Loferer Alm 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Grundsatzbeschluss des Wirtschaftsreferenten der Salzburger Landesre
gierung in der Projektbesprechung vom 19.5.2011 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy Od 21.9.2012 

Sektor(-y) gospodarki Transport lądowy pasażerski pozostały 

Rodzaj beneficjenta MŚP – Firma Bergbahn Lofer GmbH 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 0,75 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—

PL 20.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 357/21

http://www.creditoimpostafse.regione.campania.it/ifals/home.do;jsessionid=7684E0CFDC858D2E82E2A60B6E971DD9.cred-impo2
http://www.creditoimpostafse.regione.campania.it/ifals/home.do;jsessionid=7684E0CFDC858D2E82E2A60B6E971DD9.cred-impo2
http://www.creditoimpostafse.regione.campania.it/ifals/files/Avviso_Ifals.pdf
http://www.salzburg.gv.at


Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

9,74 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.salzburg.gv.at/wirtschaftsfoerderung2007 

Ad-hoc-Beihillfen 

Numer środka pomocy państwa SA.35522 (12/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego N 790/2006 

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

Organ przyznający pomoc Bundesministerium für Bildung und Forschung 
Heinemannstraße 2 und 6 
53175 Bonn 
http://www.bmbf.de 

Nazwa środka pomocy Dienstleistungsinnovationen für Elektromobilität 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Förderrichtlinie „Dienstleistungsinnovationen für Elektromobilität“ 
(20.8.2012 im BAnz. AT 31.8.2012 B7); Bundeshaushaltsplan 2012, 
Einzelplan 30, Kapitel 3002, Titel 6092/68304 
Haushaltsgesetz 2012 vom 22.12.2011 (BGBL. I S.2938), geändert 
durch Art. 1 und 2 G vom 13.9.2012 (BGBL. I S. 1902) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 20.8.2012-31.12.2017 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

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 

— 

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 %
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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.bmbf.de/foerderungen/19905.php 

Numer środka pomocy państwa SA.35533 (12/X) 

Państwo członkowskie Belgia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW. 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Institut d'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation 
de Bruxelles 
Domaine Latour de Freins 
Rue engeland 555, 
1180 Bruxelles 
www.innoviris.be 

Nazwa środka pomocy Le régime d'aide en faveur du développement expérimental 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ordonnance du 26 mars 2009 visant à promouvoir la recherche, le 
développement et l'innovation (Article 15 §1er al 1 et 2; § 2 et 3) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2010-31.12.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 7,50 (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)) 

60 % 0 %
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.innoviris.be/site/wp-content/documents/legal_documents/nouvelle_ordonnance.pdf 

Article 15 §1er al 1 et 2; § 2 et 3 

http://www.innoviris.be/site/wp-content/documents/legal_documents/nouvel_arrete.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.35535 (12/X) 

Państwo członkowskie Belgia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW. 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc L'institut d'encouragement de la Recherche Scientifique et de l'Innova
tion de Bruxelles 
Domaine Latour de Freins 
Rue Engeland 555 
1180 Bruxelles 
www.innoviris.be 

Nazwa środka pomocy Aide visant à couvrir les frais de droits de propriété intellectuelle 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ordonnance du 26 mars 2009 visant à promouvoir la recherche, le 
développement et l'innovation (Article 20). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2010-31.12.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,30 (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 pokrycie kosztów praw własności 
przemysłowej dla MŚP (art. 33) 

80 % 0 %
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.innoviris.be/site/wp-content/documents/legal_documents/nouvelle_ordonnance.pdf 

Article 20 

http://www.innoviris.be/site/wp-content/documents/legal_documents/nouvel_arrete.pdf
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