
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 95/05) 

Numer środka pomocy państwa SA.36021 (13/X) 

Państwo członkowskie Dania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) DANMARK 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Det Strategiske Forskningsråd 
Bredgade 40, 1260 København K 
http://www.fi.dk/raad-og-udvalg/det-strategiske-forskningsraad 

Nazwa środka pomocy Støtte til strategisk forskning 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Lov om forskningsrådgivning m.v. (lovbekendtgørelse nr. 1064 af 
6. september 2010 af lov om forskningsrådgivning m.v.) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification N 460/2006 

Czas trwania pomocy 1.1.2013–31.12.2018 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

DKK 750,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje DKK 750,00 (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 % 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 60 % — 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://fivu.dk/forskning-og-innovation/rad-og-udvalg/det-strategiske-forskningsrad/for-ansogere 

http://fivu.dk/forskning-og-innovation/rad-og-udvalg/det-strategiske-forskningsrad/for-ansogere/opslag
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Numer środka pomocy państwa SA.36050 (13/X) 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 5, Finanzwesen 
1082 Wien, Ebendorferstraße 2 
Österreich 
http://www.wien.gv.at/finanzen/ 

Nazwa środka pomocy ZIT13plus Technologie- und Innovationsförderungen für Wien 2013 – 
2016 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Gemeinderatsbeschluss Pr. Z. 03518-2012/0001 – GFW protokolliert 
in Sitzungsbericht 
Gemeinderat 19. Wahlperiode, 32. Sitzung vom 14. Dezember 2012 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2013–31.12.2016 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 7,70 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 7,70 (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 % 

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

25 % 20 % 

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

65 % — 

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

200 000 EUR — 

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

45 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 30 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.zit.co.at/fileadmin/user_upload/ZIT/Foerderungen/ZIT13_plus_Richtlinie_Dez2012.pdf
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Numer środka pomocy państwa SA.36053 (13/X) 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Wirtschaftsservice Burgenland AG 
Marktstraße 3, 7000 Eisenstadt 
www.wibag.at 

Nazwa środka pomocy Beteiligungsgrundsätze der BRB Burgenländische Risikokapital Beteili
gungen AG 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Beteiligungsgrundsätze der BRB Burgenländische Risikokapital Beteili
gungen AG 
Landesamtsblatt Nr. 448/2012 vom 28.12.2012 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 31/2010 

Czas trwania pomocy 29.12.2012–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 8,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 8,00 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

CCI 2007AT161PO001 – EUR 7,50 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

1 500 000 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.wibag.at/fileadmin/redakteur/Downloads/Foerderungen_2013/Beteiligungsgrundsaetze_der_BRB_ 
Burgenlaendische_Risikokapital_Beteiligungen_AG.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.36062 (13/X) 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

Nazwa regionu (NUTS) Centralny slaski (SRE 2001) 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a)
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Organ przyznający pomoc Minister Gospodarki 
Plac Trzech Krzyży 3/5 
00-507 Warszawa 
www.mg.gov.pl 

Nazwa środka pomocy General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Uchwała Rady Ministrów nr 204/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. 
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie 
finansowe inwestycji realizowanej przez General Motors Manufacturing 
Poland Sp. z o.o. w Gliwicach pod nazwą: Uruchomienie produkcji 
samochodów osobowych Astra IV generacji w wersji trzy- oraz czte
rodrzwiowej w fabryce samochodów osobowych w Gliwicach, w latach 
2012 – 2013”. 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy Od 18.12.2012 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja pojazdów samochodowych 

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo – General Motors Manufacturing Poland Sp. 
z o.o. 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

PLN 15,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje PLN 15,00 (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 ad hoc (art. 13 ust.1) 4,61 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mg.gov.pl/files/upload/7831/Uchwała%20RM.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.36065 (13/X) 

Państwo członkowskie Belgia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) VLAAMS GEWEST 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Vlaamse Overheid – Agentschap Ondernemen 
Koning Albert II-laan 35, bus 12 
1030 Brussel 
http://www.agentschapondernemen.be/
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Nazwa środka pomocy Ecologiepremie-Plus 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 tot wijziging 
van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 
17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor 
ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification SA.32509 

Czas trwania pomocy 20.12.2012–31.12.2018 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 31,50 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 31,50 (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 w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

55 % 15 % 

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

40 % 15 % 

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

40 % 15 % 

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: Limita
tieve Technologieën Lijst op website) 

30 % 15 % 

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) 

30 % 15 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.agentschapondernemen.be/themas/ecologiepremie 

„ecologiepremie-plus” > „welke investeringen komen in aanmerking (inclusief limitatieve technologiën lijst)” 

„ecologiepremie-plus” > „wat is het wettelijk kader”

PL 3.4.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 95/115

http://www.agentschapondernemen.be/themas/ecologiepremie

	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 95/05)

