
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 381/02) 

Numer środka pomocy państwa SA.35457 (12/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) LONDON 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Big Lottery Fund 
1 Plough Place 
London 
EC4A 1DE 
www.biglotteryfund.org.uk 

Nazwa środka pomocy Allia Research State Aid 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

The powers of the BIG Lottery Fund to grant public funds under this 
scheme are contained in the following legislation: 

National Lottery Act 1993 (as amended in 2006) 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1993/39/contents 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 10.9.2012-10.9.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP – Allia 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

GBP 0,03 (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 na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 
26) 

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.biglotteryfund.org.uk/allia_sme_consultancy_aid
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Numer środka pomocy państwa SA.35536 (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 Le régime d'aide en faveur des études de faisabilité technique 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ordonnance du 26 mars 2009 visant à promouvoir la recherche, le 
développement et l'innovation. (Article 19) 

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 0,06 (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 techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

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

Article 19 

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

Numer środka pomocy państwa SA.35537 (12/X) 

Państwo członkowskie Belgia

PL 11.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 381/3

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


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 Le régime d'aide en faveur de partenariats internationaux 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ordonnance du 26 mars 2009 visant à promouvoir la recherche, le 
développement et l'innovation (Article 23) 

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 0,20 (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 % 

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

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

50 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

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

Article 23 

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

Numer środka pomocy państwa SA.35551 (12/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

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

Organ przyznający pomoc Regione Siciliana — Dipartimento Regionale dell'Energia 
viale Campania, 36/C – 90144 Palermo 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_ 
LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_DipEnergia 

Nazwa środka pomocy Contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività indust
riali. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge regionale 16 dicembre 2008 n.23 — legge regionale 6 agosto 
2009 n.9 — D.A. Industria n.121 del 3.12.2009 — D.A. Energia n.32 
del 23.2.2010 -Bando approvato con D.D.G. n.302 del 1.8.2012 
e pubblicato sulla GURS n.36 del 24.8.2012. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation X 247/2010 

Czas trwania pomocy 31.8.2010-31.12.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 100,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia, Dotacja na spłatę odsetek 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

PO FESR 2007/2013 — linea d'intervento 2.1.1.1 — Interventi per la 
costituzione di filiere produttive in ambito regionale nel campo delle 
fonti rinnovabili anche attraverso progetti pilota a carattere innovati
vo(specie nei settori del solare termico a bassa temperatura, solare 
fotovoltaico, biomassa, mobilità sostenibile, ecoefficienza, biocarburanti 
e idroelettrico) da attuare in sinergia con l'azione di incentivazione alla 
trasformazione e commerciali sulle colture energetiche no food, 
dell'Asse 2, Obiettivo Specifico 2.1, obiettvivo operativo 2.1.1 «Favorire 
la produzione di energia da fonti rinnovabili, attivando filiere produt
tive di tecnologie energetiche, agroenergetiche e biocarburanti». — EUR 
90,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

45 % 20 % 

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

45 % 20 % 

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

50 % — 

Program pomocy 30 % 20 % 

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

60 % 20 %
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http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_DipEnergia
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://pti.regione.sicilia.it/porhttp://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_ 
LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_DipEnergia/PIR_2754499.1088975756/PIR_ExInevidenza2011tal/ 
page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_DipEnergia 

Numer środka pomocy państwa SA.35552 (12/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Regione Lombardia — DG Occupazione e Politiche del Lavoro 
P.zza Città di Lombardia 1 – 20124 – Milano (MI) – Italia 
www.lavoro.regione.lombardia.it 

Nazwa środka pomocy Dote Lavoro — Avviso Dote lavoro Riqualificazione e Ricollocazione 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

L.R. 22/2006; L.R. 19/2007; D.g.r. del 30 marzo 2011 n. IX/1470; 
DDUO n.2609 del 27.3.2012; DDUO 8097 del 20.9.2012 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 10.4.2012-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,88 (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.formalavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_ 
IFL%2FWrapperBandiLayout&cid=1213503853935&p=1213503853935&pa ckedargs= 
locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213301212 432&pagename=DG_ 
IFLWrapper&tipologia=BandiEuropei
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Numer środka pomocy państwa SA.35559 (12/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) UNITED KINGDOM 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Birmingham City Council 
Baskerville House 
Centenary Square 
Broad Street 
Birmingham 
B1 2ND 
http://www.birmingham.gov.uk/cs/Satellite?c=Page&childpagename= 
Investment-Enterprise-and-Employment%2FPageLayout&cid= 
1223390615740&pagename= 
BCC%2FCommon%2FWrapper%2FInlineWrapper 

Nazwa środka pomocy Advanced Manufacturing Supply Chain Initiative 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Section 126 of the Housing Grants, Construction and Regeneration Act 
1996 (UK Legislation) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.10.2012-31.12.2018 

Sektor(-y) gospodarki PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, BUDOWNICTWO, HANDEL 
HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODO
WYCH I MOTOCYKLI 

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) Kredyt preferencyjny, 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 % 

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 % — 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 30 % 

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

Program pomocy 30 % 20 % 

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

20 % —
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http://www.birmingham.gov.uk/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Investment-Enterprise-and-Employment%2FPageLayout&cid=1223390615740&pagename=BCC%2FCommon%2FWrapper%2FInlineWrapper


Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.birmingham.gov.uk/amsci 

Click on the link to AMSCI Application Guidance Notes (final link in main body of the webpage) 

Numer środka pomocy państwa SA.35567 (12/X) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) GRONINGEN, FRIESLAND, NOORD-HOLLAND 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds 
Huis voor de Wadden 
Ruiterskwartier 121 A 
8911 BS Leeuwarden 
www.waddenzee.nl 

Nazwa środka pomocy Subsidieverordening Waddenfonds 2012 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Algemene Wet Bestuursrecht 
Provinciewet 
Wet Gemeenschappelijke Regelingen 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.10.2012-1.1.2026 

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) Kredyt preferencyjny, Dotacja bezpośrednia, 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 w obszarze ochrony 
środowiska na układy kogeneracji o wysokiej 
sprawności (art. 22) 

40 % 0 % 

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

40 % 0 % 

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 40 % 0 % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 40 % 0 %
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Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 
ust. 2 lit. c)) 

25 % 15 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

40 % — 

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

40 % — 

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

40 % — 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

1 000 000 EUR — 

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

200 000 EUR — 

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 % 0 % 

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 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.waddenzee.nl/fileadmin/waddenfonds/inhd_wadfonds/Projecten/pdf/Subs_WF_verordening_21_ 
september_2012.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.35569 (12/X) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego nl 

Nazwa regionu (NUTS) LIMBURG (NL) 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Provincie Limburg 
Limburglaan 10 
6229 GA Maastricht 
www.limburg.nl 

Nazwa środka pomocy Nadere subsidieregels milieu Provincie Limburg 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 
2012 Provincie Limburg 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 5.10.2012-31.12.2013 

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 

EUR 8,00 (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) 

45 % 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 % 

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

60 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://portal.prvlimburg.nl/psonline/documenten/137447/PB_no._79_2012_Nadere_subsidieregels_milieu_ 
Provincie_Limburg.pdf 

http://www.limburg.nl/Beleid/Europa/Kennisgevingen_staatssteun 

Numer środka pomocy państwa SA.35574 (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 Training aid in Aland islands 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Landskapslag (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landska
pets medel samt om landskapsgaranti 
Näringsstödslag (2008:110) för landskapet Åland 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2007-31.12.2013
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Sektor(-y) gospodarki EDUKACJA 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,35 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Det årliga totalbeloppet ovan inkluderar både nationella medel och EU- 
medel (50/50), – EUR 0,18 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/i_inlagan_08.pdf 

I23 

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/c_inlagan_08.pdf 

C39 

Numer środka pomocy państwa SA.35583 (12/X) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Subsidie energiesprong Spanbroek 

Nazwa regionu (NUTS) NOORD-HOLLAND 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie 
CZW 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
email: angelique.herwijnen@minbzk.nl 
www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk 

Nazwa środka pomocy Subsidie aan Consortium energiesprong Spanbroeks schoonste 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Subsidiebesluit experimenten en kennisoverdracht wonen 
Geldend op 12.10.2012 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020333/geldigheidsdatum_12-10- 
2012 
Regeling Subsidiebesluit experimenten en kennisoverdracht wonen 
Geldend op 12.10.2012 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020311/geldigheidsdatum_12-10- 
2012 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy Od 19.9.2012
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Sektor(-y) gospodarki Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną, 
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych 
i niemieszkalnych, Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kana
lizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych, Zakładanie stolarki 
budowlanej, Działalność w zakresie architektury, Działalność usługowa 
związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo – Zon Energie Vastgoed BV, TPAHG Archi
tecten B.V., Six Ways B.V., Mulder Opdam Bouw B.V., Schipper 
Kozijnen b.v., Schouten Techniek B.V., Schadenberg Combi Groen B.V. 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 0,25 (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 obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

40 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2012/09/20/beschikking-subsidie- 
energiesprong-spanbroek.html 

Numer środka pomocy państwa SA.35584 (12/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) SAARLAND 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr 
Franz-Josef-Röder-Str. 17 
66119 Saarbrücken 
http://www.saarland.de/ministerium_wirtschaft_arbeit_energie_verkehr. 
htm 

Nazwa środka pomocy Richtlinien zur Umsetzung des Programms Lernziel Produktivität vom 
1.10.2012 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 23 und § 44 der Haushaltsordnung des Saarlandes (LHO) in der 
jeweils geltenden Fassung. Derzeit: LHO in der Fassung vom 5.11.1999 
(Amtsblatt des Saarlandes 2000 S.194) zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 1.12.2011 (Amtsblatt I des Saarlandes S.556) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification SA.34268 

Czas trwania pomocy 1.10.2012-31.12.2013
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Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 4,30 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

E/3-AB-010 
E/3-AB-011 
E/3-AB-012 – EUR 3,30 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 20 % 0 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 30 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.saarland.de/dokumente/thema_lernziel_produktivitaet/RLundAnlagenLZP2007_2013_01_08_ 
2012.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.35631 (12/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) SARDEGNA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Direttore del Servizio della Governance della Formazione Professionale, 
Regione Sardegna 
Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Coopera
zione e Sicurezza Sociale, via XXVIII Febbraio 1, 09131 Cagliari 
www.regione.sardegna.it 

Nazwa środka pomocy AVVISO PUBBLICO 
«SFIDE» 
Strumenti Formativi per Innovare, Decollare, Emergere 
POR SARDEGNA FSE 2007-2013 LINEA D’INTERVENTO c.2.2 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

POR FSE 2007-13 della Regione Autonoma della Sardegna approvato 
con Decisione C(2007) 6081 del 30.11.2007 della Commissione 
Europea e successive modifiche e integrazioni; 
DETERMINAZIONE N. 49886/6498/F.P. DEL 17 OTTOBRE 2012 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.12.2012-31.12.2015
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Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 4,70 (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, LINEA D’INTERVENTO c.2.2, della Regione Auto
noma della Sardegna approvato con Decisione C(2007) 6081 del 
30.11.2007 della Commissione Europea e successive modifiche e inte
grazioni; — EUR 0,68 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=32179 

www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione «Bandi e gare» del menu «Servizi» dedicata all’Assessorato del 
Lavoro) 

Numer środka pomocy państwa SA.35632 (12/X) 

Państwo członkowskie Łotwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego n/a 

Nazwa regionu (NUTS) 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 atbalsta programmā “Kompetences centri” (X 241/2010) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

13.4.2010. MK noteikumi Nr.361 “Noteikumi par darbības 
programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 
2.1.2.1.1.apakšaktivitāti “Kompetences centri” ” 
Darbības programma “Uzņēmējdarbība un inovācijas” (258. – 261. 
punkts) 
Darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājums 
(36. – 41. punkts) 
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 241/2010 

Czas trwania pomocy 1.1.2011-31.12.2013
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Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

LVL 12,11 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

KOISIJAS 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 37,37 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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.likumi.lv/doc.php?id=209078 

Numer środka pomocy państwa SA.35634 (12/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) BRANDENBURG 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a),Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc LASA Brandenburg GmbH 
Wetzlarer Straße 54, 14482 Potsdam 
http://www.lasa-brandenburg.de 

Nazwa środka pomocy Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie zur 
Förderung von Maßnahmen zur Unterstützung der Ausbildung und 
Beschäftigung in der Altenpflege vom 25. September 2012 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 44 der Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21.4.1999 (GVBl. I/99, S. 106), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19.12.2011 (GVBl. 
I/11 Nr. 35), nebst dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften vom 
17.5.2000 (Abl. S. 666), 21.8.2000 (Abl. S. 786) und 15.8.2001 
(Abl. S. 698). zuletzt geändert durch den Erlass des Ministeriums der 
Finanzen — 21-H 1007.73-001/08 — vom 6.2.2011 (Abl. S. 490) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.10.2012-31.3.2015
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Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 6,40 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

ESF-OP Brandenburg CCI: 2007 DE 05 1 PO 001, Genehmigungsents
cheidung K(2007)3351 — EUR 3,80 (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 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.lasa-brandenburg.de/fileadmin/user_upload/FM-dateien/foerderprog/rl_aph.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.35635 (12/X) 

Państwo członkowskie Łotwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

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

Nazwa środka pomocy Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas 
veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām (grozījumi) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

30.3.2010. Ministru Kabineta noteikumi Nr.328 “Noteikumi par 
darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 
1.3.1.1.1.apakšaktivitātes “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu 
konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām 
apmācībām” projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām” 
Darbības programma “Cilvēkresursi un nodarbinātība” (638.- 
641.punkts). Darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
papildinājums (185.-190.punkts). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 214/2010 

Czas trwania pomocy 21.10.2010-31.12.2013 

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 

LVL 3,53 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Komisijas lēmums 18.12.2007 ar ko pieņem darbības programmu 
Kopienas palīdzībai no Eiropas Sociālā fonda atbilstīgi konverģences 
mērķim Latvijas reģionos CCI 2007LV051PO001. 
Valsts atbalsta programmas X214/2010 “Atbalsts nodarbināto 
apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts part
nerībās organizētām apmācībām” publisko finansējumu veido Eiropas 
Sociālā fonda finansējums 15,16 milj.LVL un valsts budžeta (virssa
istību) finansējums 2,5 milj.LVL. – LVL 15,16 (w mln) 

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.likumi.lv/doc.php?id=208009&from=off 

Numer środka pomocy państwa SA.35636 (12/X) 

Państwo członkowskie Estonia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 
Lasnamäe 2, 11412 Tallinn, Estonia 
http://www.eas.ee 

Nazwa środka pomocy Tööstus- ja teenindusettevõtja investeeringu toetus 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22.10.2012. a määrus nr 65 
„Tööstus- ja teenindusettevõtja investeeringu toetamise tingimused ja 
kord” (RT I, 24.10.2012, 8) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 27.10.2012-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 3,00 (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 

Euroopa Regionaalarengu Fond – EUR 3,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 25 % 0 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 50 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/124102012008 

Numer środka pomocy państwa SA.35645 (12/X) 

Państwo członkowskie Belgia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) VLAAMS GEWEST 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Departement Landbouw en Visserij 
Koning Albrt II laan 35 bus 40 
1030 Brussel 
http://lv.vlaanderen.be/nlapps/default.asp 

Nazwa środka pomocy Subsidie voor het onderzoek naar fokkerij 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ministerieel besluit tot toekenning van een facultatieve subsidie voor de 
frequentiebepaling van prioritaire erfelijke aandoeningen bij een aantal 
hondenrassen 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 31.10.2012-1.11.2013 

Sektor(-y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,03 (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 na działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134 

Numer środka pomocy państwa SA.35648 (12/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Bundesministerium für Bildung und Forschung 
Heinemannstraße 2 
D 53175 Bonn 
www.bmbf.de 

Nazwa środka pomocy Forschung für die zivile Sicherheit 2012 — 2017 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Rahmenprogramm „Forschung für die zivile Sicherheit 2012 — 2017“ 
(Anlage 1) 
Rechtsgrundlagen und Durchführungsvorschriften mit Fundstellen 
(Anlage 3) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2013-31.12.2017 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 65,00 (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) 

45 % — 

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

70 % —
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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/pub/rahmenprogramm_sicherheitsforschung_2012.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.35651 (12/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) DEUTSCHLAND 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc KfW Bankengruppe 
Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt 
www.kfw.de 

Nazwa środka pomocy IKU — Energetische Stadtsanierung — Energieeffizient Sanieren 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

KfW-Gesetz, BGBI. I S.2427, Programmmerkblatt „IKU — Energetische 
Stadtsanierung — Energieeffizient Sanieren“ 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2013-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 50,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Kredyt preferencyjny, 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 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 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.kfw.de
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Numer środka pomocy państwa SA.35665 (12/X) 

Państwo członkowskie Słowenia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
Masarykova cesta 16 
1000 Ljubljana 
http://www.mizks.gov.si/si/ 

Nazwa środka pomocy Javni razpis raziskovalni vavčer 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Javni razpis raziskovalni vavčer (Ur. l. RS št. 73/2012) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 31.10.2012-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 8,00 (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 % 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mizks.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_ 
single%5D=1213 

Numer środka pomocy państwa SA.35676 (12/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Regione Basilicata Dipartimento Attività Produttive Politiche dell'Im
presa Innovazione Tecnologica 
Via Vincenzo Verrastro 8 – 85100 Potenza (PZ) 
http://www.basilicatanet.it
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Nazwa środka pomocy Procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni per 
lo sviluppo e la qualificazione della filiera turistica — PIOT «Area Nord» 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1452 del 31 ottobre 2012 — 
Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata N. 40 del 
5.11.2012 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.12.2012-31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA 
Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI, 
INFORMACJA I KOMUNIKACJA, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE 
USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA, 
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREA
CJĄ, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2,70 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

PO FESR Basilicata 2007 2013 – Linea di intervento IV.1.1.B – EUR 
1,08 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 30 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&area=108284&otype= 
1058&id=601042 

Numer środka pomocy państwa SA.35707 (12/X) 

Państwo członkowskie Cypr 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 25.06.001.848 

Nazwa regionu (NUTS) Cyprus 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου 
Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, 
Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία, Κύπρος 
www.anad.org.cy 

Nazwa środka pomocy Έκτακτο Σχέδιο Στήριξης της Απασχόλησης με Εξατομικευμένη Κατάρτιση 
Ανέργων στις Επιχειρήσεις
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Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

1. Οι περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμοι του 1999 εως Αρ. 
21(Ι) του 2007. 

2. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑνΑΔ. 
3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής. 
4. Απόφαση Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.11.2012-31.12.2013 

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 

— 

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.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/127/pc_id/276 

Numer środka pomocy państwa SA.35721 (12/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) UNITED KINGDOM, SOUTH YORKSHIRE 
Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Doncaster Borough Council 
Council House, College Road, Doncaster DN1 3AJ 
www.doncaster.gov.uk 

Nazwa środka pomocy Doncaster Aid for Land and Property Development 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Local Authority 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.11.2012-29.12.2017
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Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 50,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje GBP 0,00 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Kredyt preferencyjny, Dotacja bezpośrednia, Dotacja na spłatę odsetek, 
Pozostałe – Preparatory Studies and consultancy costs (SMEs only) 
Contribution of Land for development purposes. 

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 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: UK 
Building Regulations ) 

35 % 20 % 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na układy kogeneracji o wysokiej 
sprawności (art. 22) 
(Odeslanie do wlasciwych standardów: UK 
Building Regulations ) 

45 % 20 % 

Program pomocy 
(Odeslanie do wlasciwych standardów: UK 
Building Regulations ) 

25 % 20 % 

Pomoc w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 
(Odeslanie do wlasciwych standardów: UK 
Building Regulations ) 

60 % 20 % 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych (art. 23) 
(Odeslanie do wlasciwych standardów: UK 
Building Regulations ) 

45 % 20 % 

Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 
(Odeslanie do wlasciwych standardów: UK 
Building Regulations ) 

20 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.investindoncaster.co.uk/regional-investment-aid/ 

http://www.doncaster.gov.uk/sections/business/investindoncaster/Regional_Investment_Aid.aspx 

Numer środka pomocy państwa SA.35723 (12/X) 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL
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Nazwa regionu (NUTS) Poland 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
ul. Pańska 81/83 
00-834 Warszawa 
www.parp.gov.pl 

Nazwa środka pomocy pomoc finansowa na doradztwo udzielana przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 
2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przed
siębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2012 r., poz. 1064.) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 156/2009 

Czas trwania pomocy 25.9.2012-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

PLZ 53,43 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 800/2008 z dnia 
6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze 
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne 
rozporządzenie w sparwie wyłączeń blokowych( (Dz. Urz. UE L 320 
z 29.11.2008 str. 1) – PLZ 272,51 (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 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1064/1 

Numer środka pomocy państwa SA.35724 (12/X) 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL
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Nazwa regionu (NUTS) Poland 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
ul. Pańska 81/83 
00-834 Warszawa 
www.parp.gov.pl 

Nazwa środka pomocy pomoc finansowa na szkolenia udzielana przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiebiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 
2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przed
siębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2012 r., poz. 1064.) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 152/2009 

Czas trwania pomocy 25.9.2012-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

PLZ 160,30 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 800/2008 z dnia 
6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze 
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne 
rozporządzenie w sparwie wyłączeń blokowych( Dz. Urz. UE L 320 
z 29.11.2008 str. 1) – PLZ 817,53 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 55 % 20 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 80 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1064/1 

Numer środka pomocy państwa SA.35737 (12/X) 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) OESTERREICH 
Obszary nieobjęte pomocą ,Obszary mieszane
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Organ przyznający pomoc Amt der Wiener Landesregierung; Magistratsabteilung 20 
Amt der Wiener Landesregierung 
MA 20 
A-1060 Wien, Amerlingstraße 11 
www.energieplanung.wien.at 

Nazwa środka pomocy Investitionsförderung zur Förderung der Erzeugung von Ökostrom 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz (WElWG) 
(§ 52 Abs. 4 WElWG 2001 bzw § 73 Abs. 4 WElWG 2005) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation N 170/2007 

Czas trwania pomocy 1.1.2013-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,10 (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 % 

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

40 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/energieplanung/ahs-info/pdf/richtlinie-oekostrom.pdf 

http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/energieplanung/foerderungen/oekostromfoerderung.html 

http://www.wien.gv.at/amtshelfer/bauen-wohnen/energieplanung/stromerzeugung/oekostromanlagen.html

PL 11.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 381/27

http://www.energieplanung.wien.at
http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/energieplanung/ahs-info/pdf/richtlinie-oekostrom.pdf
http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/energieplanung/foerderungen/oekostromfoerderung.html
http://www.wien.gv.at/amtshelfer/bauen-wohnen/energieplanung/stromerzeugung/oekostromanlagen.html

	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 381/02)

