
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

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) 

(2013/C 74/04) 

Numer środka pomocy państwa SA.34912 (12/X) 

Państwo członkowskie Węgry 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
1055 Budapest, Kossuth tér 2-4 
www.kim.gov.hu 

Nazwa środka pomocy Bethlen Gábor Alapból nyújtandó támogatások 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehaj
tásáról 

szóló 367/2010.(XII.30.) Korm. rendelet; a Bethlen Gábor Alapról 
szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2011-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

HUF 5 000,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

50 % — 

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

PL C 74/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.3.2013

http://www.kim.gov.hu


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

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

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

25 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

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

100 % — 

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

100 % — 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

500 HUF — 

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

50 HUF — 

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

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

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

50 % — 

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

75 % — 

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

100 % — 

Program pomocy 50 % 20 % 

Pomoc na nabycie nowych środków trans
portu spełniających normy surowsze niż 
normy wspólnotowe lub podnoszących 
poziom ochrony środowiska w przypadku 
braku norm wspólnotowych (art. 19) 

35 % 20 % 

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

15 % — 

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

60 % 20 % 

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

45 % 20 % 

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

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

35 % — 

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 %
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000182.TV&celpara 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000367.KOR&celpara 

http://www.magyarkozlony.hu/pdf/8073 

Numer środka pomocy państwa SA.35328 (12/X) 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

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

Organ przyznający pomoc Ochotnicze Hufce Pracy 
Pomoc udzielana jest przez 65 jednostek w całym kraju. Adresy 
podmiotów udzizelających pomocy są dostępne na stronie http:// 
www.ohp.pl/?id=10&id_menu_r=9 
www.ohp.pl 

Nazwa środka pomocy refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 
2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze 
środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym 
pracownikom (Dz. U. Nr 235, poz. 1601) 

Art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U z 2008 r. Nr 
69, poz 415, z późn. zm). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 134/2010 

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 

PLN 270,00 (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 % 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://194.181.60.51/_files_/akty_prawne_2006/akty_wykonawcze/teksty/rozp_ref_ze_srod_fund_wyn_ 
mlodocian_prac_.doc
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Numer środka pomocy państwa SA.35359 (12/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 614-72565/12 

Nazwa regionu (NUTS) DEUTSCHLAND 
Obszary nieobjęte pomocą 

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

Nazwa środka pomocy Richtlinien zur Förderinitiative „Deutschland – USA Zusammenarbeit in 
Computational Neuroscience“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Haushaltsgesetz mit Bundeshaushaltsplan in der jährl. Fassung, zzt. 
2012 v. 22.12.2011 BGBl I S.2938 

www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2012/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 AT 10.8.2012 B6 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.9.2013-31.7.2017 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,50 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

25 % 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.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/4581.php
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Numer środka pomocy państwa SA.35361 (12/X) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego NLD 

Nazwa regionu (NUTS) KOP VAN NOORD-HOLLAND 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Provincie Noord-Holland 
Postbus 3007 
2001 DA Haarlem 
http://www.noord-holland.nl 

Nazwa środka pomocy Biomassavergistingsinstallatie 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy Od 21.8.2012 

Sektor(-y) gospodarki Wytwarzanie paliw gazowych 

Rodzaj beneficjenta MŚP – TexelEnergie Coöperatie U.A.Emmalaan 66A1791 AV DEN 
BURG 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 0,70 (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 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Holland/114219/114219_1.html 

http://www.noord-holland.nl/web/file?uuid=2d37d088-a7b6-4bb8-8ad1-ed23dfc5b380&owner=da25edf2- 
3bbc-469a-8b08-656102d84c4d 

Numer środka pomocy państwa SA.35372 (12/X) 

Państwo członkowskie Węgry
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Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Nemzetgazdasági Minisztérium 
1051 BUDAPEST, JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4. POSTAFIÓK:1369 
BUDAPEST, PF. 481. 
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium 

Nazwa środka pomocy Beruházásösztönző célú képzési támogatás 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Magyar Közlöny 88. szám (2012. július 6.) 13239. oldal 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 7.7.2012-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

HUF 5 087,00 (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 % 

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

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200149.KOR 

http://www.magyarkozlony.hu/pdf/13426 

Numer środka pomocy państwa SA.35532 (12/X) 

Państwo członkowskie Rumunia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Romania 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a)
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Organ przyznający pomoc Ministerul Finantelor Publice 
Str. Apolodor nr. 17, sect. 5, București, România 
http://www.mfinante.ro/ 

Nazwa środka pomocy Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promo
vează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi și crearea 
de locuri de muncă. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Hotărâre a Guvernului nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de 
ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvol
tarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi și crearea de locuri de 
muncă, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 
563/9.8.2012 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.10.2012-31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja artykułów spożywczych, Produkcja metali, Produkcja urzą
dzeń elektrycznych, Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 
i naczep, Produkcja wyrobów, pozostała, Naprawa i instalowanie 
maszyn i urządzeń, Produkcja odzieży, Produkcja skór i wyrobów ze 
skór wyprawionych, Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłącze
niem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do 
wyplatania, Produkcja papieru i wyrobów z papieru, Poligrafia i repro
dukcja zapisanych nośników informacji, Wytwarzanie i przetwarzanie 
koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, Produkcja chemikaliów 
i wyrobów chemicznych, Produkcja podstawowych substancji farma
ceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, 
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, Produkcja 
wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, Dzia 
łalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, Telekomunikacja, 
Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, Dzia 
łalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie infor
matyki i działalności powiązane, Produkcja pozostałego sprzętu trans
portowego, Produkcja mebli, Instalowanie maszyn i urządzeń przemy
słowych, Produkcja wyrobów tekstylnych, WYTWARZANIE I ZAOPAT
RYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ 
I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH, Działalność 
usługowa w zakresie informacji, Badania naukowe i prace rozwojowe, 
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn 
i urządzeń 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

RON 440,00 (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 50 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/ajutordestat/Ghidul_solicitantului_HG797_2012.pdf 

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/ajutordestat/HG797_2012.pdf
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Numer środka pomocy państwa SA.35765 (12/X) 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) OESTERREICH 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Amt der Steiermärkischen Landesregierung, FA Energie und Wohnbau 
Amt der Steiermärkischen LR 
Fachabteilung Energie und Wohnbau 
Burggase 9 / II 
8010 Graz 
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/75932468/DE/ 

Nazwa środka pomocy Ökofonds des Landes Steiermark 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

„Richtlinien der Steiermärkischen Landesregierung für die Gewährung 
von Förderungen für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Strome
rzeugung aus erneuerbaren Energie-trägern aus Mitteln des Ökofonds 
unter Grundlage des §38 des Stmk. Elektrizitätswirtschafts- und –orga
nisations¬gesetzes 2005, LGBl. Nr.70/2005 i.d.F. LGBl. Nr.89/2011“. 

Letztfassung von der Steiermärkischen Landesregierung am 4. Oktober 
2012 beschlossen, in Kraft getreten mit 14. November 2012 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 14.11.2012-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,15 (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 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/11683961_74836573/2538f0e0/ 
F%C3%B6rderrichtlinien%20%C3%96kofonds%2014-11- 2012.pdf
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Numer środka pomocy państwa SA.35785 (12/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego DE-BMBF-615-71440/9 

Nazwa regionu (NUTS) DEUTSCHLAND 
Obszary nieobjęte pomocą 

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

Nazwa środka pomocy Rahmenprogramm Gesundheitsforschung 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Haushaltsgesetz mit Bundeshaushaltsplan in der jährl. Fassung, zzt. 
2012 v. 22.12.2011 BGBl I S.2938 

www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2012/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 

Deutscher Bundestag Drucksache 17/4243 vom 10.12.2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 16.11.2012-15.11.2018 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 400,00 (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://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/_media/Gesundheitsforschungsprogramm.pdf
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Numer środka pomocy państwa SA.35835 (12/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Az.: 24-4586/18 

Nazwa regionu (NUTS) BADEN-WUERTTEMBERG 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württem
berg 
Kernerplatz 9 
70182 Stuttgart 
http://www.um.baden-wuerttemberg.de 

Nazwa środka pomocy H2 BW Innovationsprogramm Wasserstoffinfrastruktur Baden- 
Württemberg 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Staatsanzeiger Baden-Württemberg 

Ausgabe Nr. 38 vom 28.9.2012 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.12.2012-30.6.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,40 (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 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 % 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/98174/ 

Numer środka pomocy państwa SA.35865 (12/X) 

Państwo członkowskie Niemcy
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Numer referencyjny państwa członkowskiego 612-40304/0056 

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

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

Nazwa środka pomocy Bund: Programm zur Innovationsförderung des BMELV 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Programm zur Innovationsförderung 

Bundeshaushaltsordnung (BHO) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.12.2012-30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 38,00 (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) 

75 % — 

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

70 % — 

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/SharedDocs/Downloads/03_Forschungsfoerderung/01_Innovationen/ 
ProgrammInnovationsfoerderung.pdf?__blob=publicationFile 

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

http://bundesrecht.juris.de/bho/index.html 

http://www.ble.de/innovationsfoerderung
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Numer środka pomocy państwa SA.35937 (12/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) SCOTLAND 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Scottish Government 
Saughton House 
Broomhouse Drive 
Edinburgh 
EH11 3XD 
www.scotland.gov.uk 

Nazwa środka pomocy Scottish Land Fund — Colintraive and Glendaruel forest acquisition 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Section 126 of the Housing Grants, Construction and Regeneration Act 
1996 (www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/53/section/126) 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy Od 20.12.2012 

Sektor(-y) gospodarki Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 

Rodzaj beneficjenta MŚP – Colintraive and Glendaruel Development Trust 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

GBP 0,31 (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 i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

20 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.biglotteryfund.org.uk/SLFBute 

this page will be available from 21 December 2012 

http://www.biglotteryfund.org.uk/scottishlandfund 

this describes the general scheme from which this measure is funded 

Numer środka pomocy państwa SA.35941 (12/X) 

Państwo członkowskie Włochy
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Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc REGIONE DEL VENETO 
PALAZZO BALBI DORSODURO 3901 30123 VENEZIA 
www.regione.veneto.it 

Nazwa środka pomocy Aiuti alla formazione. Interventi volti all'erogazione di voucher di Alta 
Formazione per l’accesso alle offerte formative presenti nel 

Catalogo Interregionale di Alta Formazione — annualità 2012. (L.R.Ve
neto 13 marzo 2009, n. 3). 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Programma operativo approvato dalla Giunta regionale del Veneto con 
DGR n. 422 del 27.2.2007 e dalla Commissione Europea con decisione 
C(2007), 3329 del 13.7.2007 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 22.10.2012-31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO, GÓRNICTWO I WYDOBY
WANIE, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, WYTWARZANIE 
I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ 
WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH, 
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI 
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ, BUDOW
NICTWO, HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA 
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI, TRANSPORT 
I GOSPODARKA MAGAZYNOWA, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA 
Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI, 
INFORMACJA I KOMUNIKACJA, DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA 
I UBEZPIECZENIOWA, DZIAŁALNOŚĆ ZWIAZANA Z OBSŁUGĄ 
RYNKU NIERUCHOMOŚCI, DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, 
NAUKOWA I TECHNICZNA, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG 
ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA, DZIAŁAL
NOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ, 
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,50 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1561 del 31.7.2012 
— EUR 0,50 (w mln) 

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.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/ 
Modulistica+FSE+Formazione+2007-2013.htm 

Alta Formazione – bando Dgr1561/12 Domande Voucher
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Numer środka pomocy państwa SA.35968 (12/X) 

Państwo członkowskie Belgia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) WEST-VLAANDEREN 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Provincie West-Vlaanderen 
Koning Leopold III-laan 41 
8200 Sint-Andries 
www.west-vlaanderen.be 

Nazwa środka pomocy Nominatieve toelage aan Interprovinciaal Proefcentrum voor Aardap
pelteelt vzw 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Besluit van de deputatie voor toekenning van werkingstoelage 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2013-31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,01 (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 działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.west-vlaanderen.be/ondernemen/economie_start/Documents/2012_368_EC_DEP_LA_PCA_ 
TOEL_besluit.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.35971 (12/X) 

Państwo członkowskie Belgia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) WEST-VLAANDEREN 
Obszary nieobjęte pomocą

PL 13.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 74/47

http://www.west-vlaanderen.be
http://www.west-vlaanderen.be/ondernemen/economie_start/Documents/2012_368_EC_DEP_LA_PCA_TOEL_besluit.pdf
http://www.west-vlaanderen.be/ondernemen/economie_start/Documents/2012_368_EC_DEP_LA_PCA_TOEL_besluit.pdf


Organ przyznający pomoc Provincie West-Vlaanderen 
Koning Leopold III-laan 41 
8200 Sint-Andries 
www.west-vlaanderen.be 

Nazwa środka pomocy Nominatieve toelage aan Inagro vzw 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Besluit van de deputatie voor toekenning van projecttoelage (program
matoelage) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2013-31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

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

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.west-vlaanderen.be/ondernemen/economie_start/Documents/2012_393_EC_DEP_LA_INA_BT_ 
besluit.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.35972 (12/X) 

Państwo członkowskie Belgia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) WEST-VLAANDEREN 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Provincie West-Vlaanderen 
Koning Leopold III-laan 41 
8200 Sint-Andries 
www.west-vlaanderen.be 

Nazwa środka pomocy Nominatieve toelage aan Inagro vzw 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Besluit van de deputatie voor toekenning van werkingstoelage
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2013-31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 3,59 (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 działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.west-vlaanderen.be/ondernemen/economie_start/Documents/2012_85_EC_DEP_LA_INA_BT_ 
besluit.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.35991 (12/X) 

Państwo członkowskie Belgia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) VLAAMS BRABANT 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Provincie Vlaams-Brabant 
Provincieplein 1 
3010 Leuven 
www.vlaamsbrabant.be 

Nazwa środka pomocy Provinciale subsidie ter ondersteuning van een duurzame bemesting in 
Vlaams-Brabant. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— provinciedecreet, vnl. artikel 154 t.e.m. 158 

— wet van 14 november 1983 betreffende het reglement van de 
modaliteiten inzake de toekenning van subsidies en de controle 
op het gebruik ervan; 

— KB van 2 juni 1999 betreffende de algemene regeling van de 
provincieboekhouding en vnl. het artikel 54, 5°-b; 

— provinciaal reglement van 18 februari 1997 betreffende subsidië
ring en toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; 

— art. 610/0340-6401 van het provinciaal budget 2013.
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.4.2013-31.3.2014 

Sektor(-y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,05 (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 działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://docs.google.com/open?id=0B_wjQwsc3gUhQXBmYWhld0lEYlE 

Numer środka pomocy państwa SA.35992 (12/X) 

Państwo członkowskie Belgia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) VLAAMS BRABANT 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Provincie Vlaams-Brabant 
Provincieplein 1 
3010 Leuven 
www.vlaamsbrabant.be 

Nazwa środka pomocy Nominatieve subsidie aan de Bodemkundige Dienst van België. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— provinciedecreet, vnl. artikel 154 t.e.m. 158 

— wet van 14 november 1983 betreffende het reglement van de 
modaliteiten inzake de toekenning van subsidies en de controle 
op het gebruik ervan; 

— KB van 2 juni 1999 betreffende de algemene regeling van de 
provincieboekhouding en vnl. het artikel 54, 5°-b; 

— provinciaal reglement van 18 februari 1997 betreffende subsidië
ring en toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; 

— art. 610/0340-6401 van het provinciaal budget 2013.

PL C 74/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.3.2013

https://docs.google.com/open?id=0B_wjQwsc3gUhQXBmYWhld0lEYlE
http://www.vlaamsbrabant.be


Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2013-31.8.2014 

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 

— 

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: 

https://docs.google.com/open?id=0B_wjQwsc3gUhQXBmYWhld0lEYlE 

Numer środka pomocy państwa SA.35993 (12/X) 

Państwo członkowskie Belgia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) VLAAMS BRABANT 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Provincie Vlaams-Brabant 
Provincieplein 1 
3010 Leuven 
www.vlaamsbrabant.be 

Nazwa środka pomocy Nominatieve subsidie aan het Proefcentrum Fruitteelt vzw. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— provinciedecreet, vnl. artikel 154 t.e.m. 158 

— wet van 14 november 1983 betreffende het reglement van de 
modaliteiten inzake de toekenning van subsidies en de controle 
op het gebruik ervan; 

— KB van 2 juni 1999 betreffende de algemene regeling van de 
provincieboekhouding en vnl. het artikel 54, 5°-b; 

— provinciaal reglement van 18 februari 1997 betreffende subsidië
ring en toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; 

— art. 624/0300-6401 van het provinciaal budget 2013.
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2013-31.8.2014 

Sektor(-y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,02 (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 działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://docs.google.com/open?id=0B_wjQwsc3gUhQXBmYWhld0lEYlE 

Numer środka pomocy państwa SA.35994 (12/X) 

Państwo członkowskie Belgia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) VLAAMS BRABANT 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Provincie Vlaams-Brabant 
Provincieplein 1 
3010 Leuven 
www.vlaamsbrabant.be 

Nazwa środka pomocy Nominatieve subsidie aan het Vlaams Centrum voor de Bewaring van 
Tuinbouwproducten. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— provinciedecreet, vnl. artikel 154 t.e.m. 158 

— wet van 14 november 1983 betreffende het reglement van de 
modaliteiten inzake de toekenning van subsidies en de controle 
op het gebruik ervan; 

— KB van 2 juni 1999 betreffende de algemene regeling van de 
provincieboekhouding en vnl. het artikel 54, 5°-b; 

— provinciaal reglement van 18 februari 1997 betreffende subsidië
ring en toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; 

— art. 622/0310-6401 van het provinciaal budget 2013.

PL C 74/52 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.3.2013

https://docs.google.com/open?id=0B_wjQwsc3gUhQXBmYWhld0lEYlE
http://www.vlaamsbrabant.be


Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2013-31.8.2014 

Sektor(-y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,02 (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 działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://docs.google.com/open?id=0B_wjQwsc3gUhQXBmYWhld0lEYlE 

Numer środka pomocy państwa SA.35995 (12/X) 

Państwo członkowskie Belgia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) VLAAMS BRABANT 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Provincie Vlaams-Brabant 
Provincieplein 1 
3010 Leuven 
www.vlaamsbrabant.be 

Nazwa środka pomocy Nominatieve subsidie aan de Nationale Proeftuin voor Witloof vzw. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— provinciedecreet, vnl. artikel 154 t.e.m. 158 

— wet van 14 november 1983 betreffende het reglement van de 
modaliteiten inzake de toekenning van subsidies en de controle 
op het gebruik ervan; 

— KB van 2 juni 1999 betreffende de algemene regeling van de 
provincieboekhouding en vnl. het artikel 54, 5°-b; 

— provinciaal reglement van 18 februari 1997 betreffende subsidië
ring en toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; 

— art. 622/0330-6401 van het provinciaal budget 2013.
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2013-31.8.2014 

Sektor(-y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,02 (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 działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://docs.google.com/open?id=0B_wjQwsc3gUhQXBmYWhld0lEYlE 

Numer środka pomocy państwa SA.35996 (12/X) 

Państwo członkowskie Belgia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) VLAAMS BRABANT 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Provincie Vlaams-Brabant 
Provincieplein 1 
3010 Leuven 
www.vlaamsbrabant.be 

Nazwa środka pomocy Nominatieve subsidie aan het Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbe
tering van de Biet vzw. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— provinciedecreet, vnl. artikel 154 t.e.m. 158 

— wet van 14 november 1983 betreffende het reglement van de 
modaliteiten inzake de toekenning van subsidies en de controle 
op het gebruik ervan; 

— KB van 2 juni 1999 betreffende de algemene regeling van de 
provincieboekhouding en vnl. het artikel 54, 5°-b; 

— provinciaal reglement van 18 februari 1997 betreffende subsidië
ring en toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; 

— art. 621/0360-6401 van het provinciaal budget 2013.
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2013-31.8.2014 

Sektor(-y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,02 (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 działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://docs.google.com/open?id=0B_wjQwsc3gUhQXBmYWhld0lEYlE 

Numer środka pomocy państwa SA.35998 (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, PELOPONNISOS, 
ATTIKI, VOREIO AIGAIO, KRITI 

Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

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

Nazwa środka pomocy European RTD Cooperation — Granting Act of Greek organizations 
which successfully participated in the Joint Calls for proposals of the 
European Networks ERANET — 3rd Call 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Law 1514/1985 

Law 1783/1987 

PD 274/2000 

Law 3614/07 and all its amendments 

Ministerial Decision 14053/EYS1749/2008 and all its amendments
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 5.12.2012-31.12.2015 

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

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,62 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

ERDF – EUR 1,87 (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)) 

40 % 0 % 

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

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 65 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I472I1203I646I446543&olID=777&neID=673&neTa=10_286_ 
1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I1 19I428I1089I0I2&actionID=load&JScript=1 

Δράσεις Ενίσχυσης Ε&Τ › Τρέχουσες Ευρωπαϊκές Δράσεις › Άλλες ενεργές προκηρύξεις

PL C 74/56 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.3.2013

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I472I1203I646I446543&olID=777&neID=673&neTa=10_286_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I2&actionID=load&JScript=1
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I472I1203I646I446543&olID=777&neID=673&neTa=10_286_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I2&actionID=load&JScript=1
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