
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 84/03) 

Numer środka pomocy państwa SA.35875 (12/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego N 790/2006 

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

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

Nazwa środka pomocy „Betriebliches Kompetenzmanagement im demografischen Wandel“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Förderrichtlinie auf dem Gebiet des „Betrieblichen Kompetenzmanage
ments im demografischen Wandel“ vom 22.11.2012 im Bundesan
zeiger veröffentlicht am 6.12.2012 (BAnz AT 6.12.2012 B 1) Bundes
haushaltsplan 2012, EP 30, Kap. 3004, Titel 68324 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 6.12.2012–31.12.2017 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 15,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

2007DE05UPo (Operatives Programm des Bundes für den Europäis
chen Sozialfomds Förderperiode 2007-2013 und Nachfolgeprogramm 
– EUR 48,00 (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)) 

25 % 10 % 

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

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.bmbf.de/foerderungen/20779.php
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Numer środka pomocy państwa SA.35947 (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 Nemzetgazdasági Minisztérium 
1051 Budapest, József nádor tér 1-4 
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium 

Nazwa środka pomocy Bizottság tájékoztatása a Tiszta növényi olaj üzemanyagként történő 
felhasználásának támogatásáról 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— az egyes adózási tárgyú PM rendeletek módosításáról szóló 
…/2012. (…)NGM rendelettervezet (megj.1: A jövedéki adóról és 
a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 
2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 8/2004. (III.10.) PM rendelet vonatkozó szakaszai) 

— egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosí
tásáról 2012. évi CLXXVIII. törvény (megj.: a jövedéki adó módo
sításáról szóló szakaszok) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2013–1.1.2023 

Sektor(-y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

HUF 1 000,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Inny rodzaj ulgi podatkowej 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc na ochronę środowiska w formie ulg 
podatkowych (art. 25) 

1 000 000 000 HUF — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157065.615422 

Numer środka pomocy państwa SA.36036 (13/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) BAYERN 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie 
Prinzregentenstraße 28 
80538 München 
http://www.stmwivt.bayern.de 

Nazwa środka pomocy Forschungsprogramm „Neue Werkstoffe“ (BayNW) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Richtlinie zum Forschungsprogramm „Neue Werkstoffe“ (BayNW), 
AllMBl 2012/640 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification N 730/2006 

Czas trwania pomocy 1.1.2013–30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 4,75 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

EFRE – EUR 1,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

50 % — 

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

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

25 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

https://www.verkuendung-bayern.de/allmbl/jahrgang:2012/heftnummer:11/seite:640 

Numer środka pomocy państwa SA.36042 (13/X) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Aanvullende subsidie Haalbaarheidsstudie 

Nazwa regionu (NUTS) NEDERLAND 
Obszary nieobjęte pomocą
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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 Aanvullende subsidie Green Deal Haalbaarheidsstudie nationaal fonds 
energiebesparing (NFEB) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Subsidiebesluit experimenten en kennisoverdracht wonen Geldend op 
23.7.2012 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020333/geldigheidsdatum_23-07- 
2012 
Regeling Subsidiebesluit experimenten en kennisoverdracht wonen 
Geldend op 23.7.2012 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020311/geldigheidsdatum_23-07- 
2012 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification SA.35212 

Data przyznania pomocy Od 10.12.2012 

Sektor(-y) gospodarki Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo – Price Waterhouse Coopers Accountants N.V. 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 0,08 (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 badania środowiska (art. 24) 50 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2012/12/10/aanvullende-beschikking- 
subsidie-onderzoek-haalbaarheidsstudie-green-deal-nationaal-fonds-energiebesparing.html 

Numer środka pomocy państwa SA.36043 (13/X) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Aanvullende subsidie GEN 

Nazwa regionu (NUTS) NEDERLAND 
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
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Nazwa środka pomocy Aanvullende subsidie Programma Gebieden Energie Neutraal (GEN) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Subsidiebesluit experimenten en kennisoverdracht wonen (Staatsblad 
25 september 2006, nr. 455) 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020333/geldigheidsdatum_19-04- 
2011 
en Regeling Subsidiebesluit experimenten en kennisoverdracht wonen 
(Staatscourant 6 oktober 2006, nummer 195) 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020311/geldigheidsdatum_19-04- 
2011 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification SA.32903 

Data przyznania pomocy Od 4.12.2012 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicz
nych, gdzie indziej niesklasyfikowana, Naprawa i instalowanie maszyn 
i urządzeń, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych, BUDOWNIC
TWO, DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA, Działal
ność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, Działalność 
w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo 
techniczne, Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk 
społecznych i humanistycznych 

Rodzaj beneficjenta MŚP – Coöperatie GEN 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

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 % 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2012/12/04/aanvullende-beschikking- 
gebieden-energie-neutraal-programma-gen.html
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	Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń bloko wych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2013/C 84/03)

