
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 190/02) 

Numer środka pomocy państwa SA.30208 (X 17/10) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkow
skiego 

Verlenging O&Oprogramma SKB 

Nazwa regionu (NUTS) Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Ministerie VROM/BJZ Internationaal 
Postbus 20951 
IPC 880 
2500 EZ Den Haag 
e-mail: djz.internationaal@minvrom.nl 
www.minvrom.nl 

Nazwa środka pomocy Subsidie onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma Stichting Kennison
twikkeling en Kennisoverdracht Bodem 2010-2014 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Individueel subsidiebesluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
en het Besluit Milieusubsidies 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation N 230/1999 

Data przyznania pomocy Od 8.12.2009 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 10,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 10,00 (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 krajo
wej 

MŚP –w % 

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

25 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

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.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brieven/2009/12/08/subsidieaanvraag-stichting- 
kennisontwikkeling-en-kennisoverdracht-bodem-skb-programma-2010-2014.html
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mailto:djz.internationaal@minvrom.nl
http://www.minvrom.nl
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brieven/2009/12/08/subsidieaanvraag-stichting-kennisontwikkeling-en-kennisoverdracht-bodem-skb-programma-2010-2014.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brieven/2009/12/08/subsidieaanvraag-stichting-kennisontwikkeling-en-kennisoverdracht-bodem-skb-programma-2010-2014.html


http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brieven/2010/01/26/aanvullende-voorwaarden- 
groepsvrijstellingsverordening-bij-subsidieaanvraag-stichting-kennisontwikkeling-en-kennisoverdracht-bodem- 
skb-programma-2010-2014.html 

Numer środka pomocy państwa SA.36154 (13/X) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkow
skiego 

— 

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

Organ przyznający pomoc Ministerie van Financiën 
Korte Voorhout 7 
2511 CW Den Haag 
www.overheid.nl 

Nazwa środka pomocy Teruggaafregeling energiebelasting op elektriciteit voor energie-intensieve 
bedrijven 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Artikel VIIc Belastingplan 2013 (Stb 2012, 668) en inwerkingtreding bij 
Koninklijk Besluit (Stb 2012, 672) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2013-31.12.2020 

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

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 6,50 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 6,50 (w mln) 

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 krajo
wej 

MŚP –w % 

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

110 000 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-668.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst% 
3dStaatsblad%26dpr%3dAlle%26spd%3d20130128%26epd%3d20130128%26jgp%3d2012%26nrp% 
3d668%26sdt%3dDatumUitgifte%26planId%3d%26pnr%3 d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype= 
1&sortorder=4 

http:/www.overheid.nl -> Staatsblad -> jaargang 2012 + nummer 668 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-672.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst% 
3dStaatsblad%26dpr%3dAlle%26spd%3d20130128%26epd%3d20130128%26jgp%3d2012% 
26nrp%3d672%26sdt%3dDatumUitgifte%26planId%3d%2 6pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex= 
0&sorttype=1&sortorder=4 

http:/www.overheid.nl -> Staatsblad -> jaargang 2012 + nummer 672
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http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brieven/2010/01/26/aanvullende-voorwaarden-groepsvrijstellingsverordening-bij-subsidieaanvraag-stichting-kennisontwikkeling-en-kennisoverdracht-bodem-skb-programma-2010-2014.html
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http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brieven/2010/01/26/aanvullende-voorwaarden-groepsvrijstellingsverordening-bij-subsidieaanvraag-stichting-kennisontwikkeling-en-kennisoverdracht-bodem-skb-programma-2010-2014.html
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https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-668.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatsblad%26dpr%3dAlle%26spd%3d20130128%26epd%3d20130128%26jgp%3d2012%26nrp%3d668%26sdt%3dDatumUitgifte%26planId%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-668.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatsblad%26dpr%3dAlle%26spd%3d20130128%26epd%3d20130128%26jgp%3d2012%26nrp%3d668%26sdt%3dDatumUitgifte%26planId%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-668.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatsblad%26dpr%3dAlle%26spd%3d20130128%26epd%3d20130128%26jgp%3d2012%26nrp%3d668%26sdt%3dDatumUitgifte%26planId%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-668.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatsblad%26dpr%3dAlle%26spd%3d20130128%26epd%3d20130128%26jgp%3d2012%26nrp%3d668%26sdt%3dDatumUitgifte%26planId%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
http:/www.overheid.nl
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-672.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatsblad%26dpr%3dAlle%26spd%3d20130128%26epd%3d20130128%26jgp%3d2012%26nrp%3d672%26sdt%3dDatumUitgifte%26planId%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-672.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatsblad%26dpr%3dAlle%26spd%3d20130128%26epd%3d20130128%26jgp%3d2012%26nrp%3d672%26sdt%3dDatumUitgifte%26planId%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-672.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatsblad%26dpr%3dAlle%26spd%3d20130128%26epd%3d20130128%26jgp%3d2012%26nrp%3d672%26sdt%3dDatumUitgifte%26planId%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-672.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatsblad%26dpr%3dAlle%26spd%3d20130128%26epd%3d20130128%26jgp%3d2012%26nrp%3d672%26sdt%3dDatumUitgifte%26planId%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
http:/www.overheid.nl


Numer środka pomocy państwa SA.36370 (13/X) 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkow
skiego 

PL 

Nazwa regionu (NUTS) Jeleniogórsko-walbrzyski 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Minister Gospodarki 
PL. Trzech Krzyży 3/5 
www.mg.gov.pl 

Nazwa środka pomocy Mando Corporation Poland Sp. z o.o. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

„Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki 
polskiej na lata 2011-2020”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 
5 lipca 2011 (Uchwała Rady Ministrów Nr 122/2011 ) na podstawie 
art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 
1241) zmieniony uchwałą Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r. (Nr 
39/2012). 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy Od 28.11.2012 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych 

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo — Mando Corporation Poland Sp. z o.o. 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

PLN 15,11 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje PLN 15,11 (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 krajo
wej 

MŚP –w % 

Pomoc ad hoc (art. 13 ust.1) 3,9 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Wsparcie+finansowe+i+inwestycje/ 
Pomoc+na+inwestycje+o+istotnym+znaczeniu+dla+gospodarki 

Numer środka pomocy państwa SA.36382 (13/X) 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkow
skiego 

— 

Nazwa regionu (NUTS) WIEN 
Obszary nieobjęte pomocą
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http://www.mg.gov.pl
http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Wsparcie+finansowe+i+inwestycje/Pomoc+na+inwestycje+o+istotnym+znaczeniu+dla+gospodarki
http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Wsparcie+finansowe+i+inwestycje/Pomoc+na+inwestycje+o+istotnym+znaczeniu+dla+gospodarki


Organ przyznający pomoc MA 5 der Stadt Wien 
Ebendorferstraße 2, 1082 Wien 
www.wien.gv.at 

Nazwa środka pomocy WIEN WORK — Integrativer Betrieb, Förderung Ausbildungs- und 
Produktionsstätte für behinderte Personen, Förderung gem. Art 42 
AGVO 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Beschluss des Wiener Gemeinderates vom 1.3.2013, siehe beigefügte 
Anlagen 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy Od 1.3.2013 

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

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo — Wien Work — Integrative Betriebe und 
AusbildungsGmbH, Gemeinnützige GmbH., Unterneghmensgegenstand: 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 5,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 5,00 (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 krajo
wej 

MŚP –w % 

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

81 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://www.wien.gv.at/infodat/ergdt?detvid=103242 

Numer środka pomocy państwa SA.36383 (13/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkow
skiego 

N/A 

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

Organ przyznający pomoc Department of Agriculture and Rural Development (Northern Ireland) 
DARD Science, Evidence and Innovation Policy Division 
Room 359 
Dundonald House 
Belfast 
BT4 3SB 
http://www.dardni.gov.uk/ 

Nazwa środka pomocy Agricultural Research and Development Scheme (Northern Ireland) 2013 
— 2020 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Agriculture Act (Northern Ireland) 1949 
Agriculture (Northern Ireland) Order 2004
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http://www.wien.gv.at
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.4.2013-31.3.2020 

Sektor(-y) gospodarki Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działal
ność usługową 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 1,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje GBP 1,00 (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 krajo
wej 

MŚP –w % 

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

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.dardni.gov.uk/index/strategies-reports-accounts/dard-research-section/agriculture-research-and- 
development-scheme.htm 

Numer środka pomocy państwa SA.36496 (13/X) 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkow
skiego 

— 

Nazwa regionu (NUTS) NIEDEROESTERREICH 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Amt der NÖ Landesregierung 
Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten 
www.noel.gv.at bzw. www.nafes.at 

Nazwa środka pomocy Neufassung der NAFES-Förderungsrichtlinien 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

NAFES Förderrichtlinien (Kennzeichen: RU2-N-133/077-2012 — 
Beschluß der Landesregierung) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 26.2.2013-31.12.2017 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,20 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 1,20 (w mln)
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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 krajo
wej 

MŚP –w % 

Program pomocy 20 % 0 % 

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

20 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.nafes.at 

http://www.nafes.at/foerderung/formulare_und_leitfaeden — siehe „Förderrichtlinie“ 

Numer środka pomocy państwa SA.36505 (13/X) 

Państwo członkowskie Grecja 

Numer referencyjny państwa członkow
skiego 

GR 

Nazwa regionu (NUTS) KENTRIKI MAKEDONIA, DYTIKI ELLADA, ATTIKI 
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 Funding of Research Proposals Positively Evaluated under the 5th Call of 
ERC Grant Schemes 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Law 1514/1985 and its amendment, 
Law 3614/07 and its amendments, 
Ministerial Decision 14053/EIS 1749/27.3.2008 (FEK – Official Journal 
of Greek Government – 540/Β/27.3.2008) and its amendments 
(43804/ΕΥΤΗΥ 2041/7.9.2009 – FEK 1957/Β/9.9.2009), 28020/ΕΥΤΗΙ 
1212/30.6.2010 – FEK 1088/Β/19.7.2010), 5058/EYTHI 138/5-2-13 
(FEK 292/Β/13-2-2013) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 20.3.2013-31.12.2015 

Sektor(-y) gospodarki Badania naukowe i prace rozwojowe 

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,83 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 0,83 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

ESF – EUR 2,07 (w mln)
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie krajo
wej 

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=108I334I1106I646I444510&olID=671&neID=673&neTa=1_300_ 
1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI671I0I1 08I334I1106I0I2&actionID=load&JScript=1 

Δράσεις Ενίσχυσης Ε&Τ › Τρέχουσες Εθνικές Δράσεις › Ενεργές προκηρύξεις ΕΣΠΑ 

Numer środka pomocy państwa SA.36530 (13/X) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkow
skiego 

NLD 

Nazwa regionu (NUTS) OVERIJSSEL 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Provincie Overijssel 
Postbus 10078 
8000 GB Zwolle 
www.overijssel.nl 

Nazwa środka pomocy Rijden op groen gas en electriciteit (aanschaf vrachtwagens) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Subsidieregeling Rijden op groen gas en electriciteit, in werking treding 
op 4 april 2013. 
Publicatie Provinciaal blad nr. 2013/0115269 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 4.4.2013-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,55 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 0,55 (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 krajo
wej 

MŚP –w % 

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) 

3 % 0 %
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.overijssel.nl/loket/provinciale/uitvoeringsbesluit_subsidies_overijssel_2011 

www.overijssel.nl, loket, provinciale regelingen, uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011, Hoofdstuk 8, 
paragraaf 8.11 

Numer środka pomocy państwa SA.36540 (13/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkow
skiego 

— 

Nazwa regionu (NUTS) MERZIG-WADERN 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc EVTZ Interreg IV A Großregion 
Préfecture de la Région Lorraine 
SGAR — Direction des Affaires Européennes 
GECT – Autorité de gestion Programme Interreg IV A Grande Région 
36 place Saint Thiébault 
BP 71014 
F-57034 METZ Cedex 1 
www.interreg-4agr.eu 

Nazwa środka pomocy Initiative Précise: Initiative zur Optimierung der präzisen elektrochemis
chen Prozesse für industrielle Serienfertigung in der Großregion 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Gesetz Nr. 938 betreffend Haushaltsordnung des Saarlandes (LHO) Vom 
3. November 1971 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
5. November 1999 (Amtsbl. des Saarlandes 2000 S. 194), zuletzt geän
dert durch Art. 5 des Gesetzes vom 1. Dezember 2011 (Amtsbl. des 
Saarlandes I S. 556) 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy Od 22.11.2012 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja pozostałych kurków i zaworów 

Rodzaj beneficjenta MŚP – MHA Zentgraf GmbH & Co.KG 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 0,20 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 0,20 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

103 GR 1 1 223 – EUR 0,20 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie krajo
wej 

MŚP –w % 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.interreg-4agr.eu/de/projet-liste.php#
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Numer środka pomocy państwa SA.36551 (13/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkow
skiego 

ITD5 

Nazwa regionu (NUTS) EMILIA-ROMAGNA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Direzione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Regione 
Emilia-Romagna/Direzione Generale A 
Direzione Attività Produttive: Viale Aldo Moro, 44 — 40127 Bologna 
Direzione Ambiente: Viale Aldo Moro n. 8 — 40127 Bologna 
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/che-cose-il-por-fesr/assi-pagine/asse- 
3-qualificazione-energetico-ambientale-e-sviluppo-sostenibile 
www.ermesambiente.it 

Nazwa środka pomocy POR FESR 2007-2013 — Asse III, Attività III 1.2 e Piano di Azione 
ambientale per un futuro sostenibile 2008-2010: Modalità e criteri per la 
concessione di contributi finalizzati alla rimozione dell’amianto dagli 
edifici, la coibentazione degli edifici e l’installazione di pannelli solari 
fotovoltaici 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Delibera della Giunta Regionale del 10 gennaio 2011 n. 15 pubblicata 
sul BURER n. 14 del 27 gennaio 2011 (parte seconda) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.11.2012-30.9.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,02 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 1,02 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR FESR «Competitività regionale e occupazione» 2007-2013 regione 
Emilia-Romagna 
Decisione C(2007) 3875 – 7.8.2007 
Codice CCI n. 2007 IT 16 2 PO 002 – EUR 0,33 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie krajo
wej 

MŚP –w % 

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

45 % 0 % 

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) 

45 % 0 % 

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

45 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://fesr.regione.emilia-romagna.it/finanziamenti/bandi/bando-fotovoltaico-amianto
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Numer środka pomocy państwa SA.36555 (13/X) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkow
skiego 

Subsidie Energiesprong Flevogebouw 

Nazwa regionu (NUTS) OVERIJSSEL 
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 energiesprong Consortium Flevogebouw Zwolle 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Subsidiebesluit experimenten en kennisoverdracht wonen 
Geldend op 18.4.2013 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020333/geldigheidsdatum_18-04-2013 
Regeling Subsidiebesluit experimenten en kennisoverdracht wonen 
Geldend op 18.4.2013 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020311/geldigheidsdatum_18-04-2013 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy Od 21.2.2013 

Sektor(-y) gospodarki Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyj
nych, Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem 
budynków, Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo – Bemog Projectontwikkeling; Nikkels Bouw
bedrijf; Seinen Energy solutions; Brenorm Installatiegroep 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 0,18 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 0,18 (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 krajo
wej 

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/2013/03/14/beschikking-subsidie- 
energiesprong-flevogebouw.html 

Numer środka pomocy państwa SA.36572 (13/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkow
skiego 

ES51 

Nazwa regionu (NUTS) CATALUNA 
Obszary mieszane
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Organ przyznający pomoc Departamento de Empresa y Ocupación; Dirección general de Economía 
Social y Cooperativa i Trabajo Au 
Sepúlveda, 148-150 08011 Barcelona 
http://www.gencat.cat/temes/cat/treball.htm 

Nazwa środka pomocy Acciones relativas a las unidades de apoyo a la actividad profesional en 
el marco de servicios de ayuda personal y social a las personas con 
discapacidad en los centros especiales de empleo. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden EMO/66/2012, de 21 de marzo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la realización 
de acciones relativas a las unidades de apoyo a la actividad profesional 
en el marco de los servicios de ajuste personal y social de las personas 
con discapacidad en los centros especiales de empleo, y se abre la 
convocatoria para el año 2012. 
RESOLUCIÓN EMO/577/2013, de 19 de marzo, de convocatoria para el 
año 2013 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2012-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 41,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 41,00 (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 krajo
wej 

MŚP –w % 

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

70 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6095/1232356.pdf 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6341/1291415.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.36583 (13/X) 

Państwo członkowskie Węgry 

Numer referencyjny państwa członkow
skiego 

— 

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

Organ przyznający pomoc Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 
1082 Budapest, Kisfaludy u. 32. 
www.garantiqa.hu 

Nazwa środka pomocy A Garantiqa Hitelgarancia Zrt által kezességvállalási díj csökkentése 
formájában nyújtott beruházási támogatás
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Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

2008. évi CII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről, 
2012. évi CCIV törvény a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetésé
ről, 
48/2002. (XII.28) PM rendelet a költségvetési viszontgaranciavállalásának 
és érvényesítésének részletes szabályairól 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 13.5.2009-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

HUF 6 000,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje HUF 6 000,00 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Gwarancja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie krajo
wej 

MŚP –w % 

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 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 % 

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 % 

Program pomocy 50 % 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 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800102.TV 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200204.TV 

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=65457.92922 

http://www.garantiqa.hu/hu/letoltheto-dokumentumok/uzletszabalyzataink 

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=65457.92920
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Numer środka pomocy państwa SA.36607 (13/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkow
skiego 

— 

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

Organ przyznający pomoc Instituto Enerxético de Galicia (Inega) 
C/ Avelino Pousa Antelo, núm. 5 
15707 (San Lázaro) 
Santiago de Compostela (A Coruña) 
http://www.inega.es/?idioma=es 

Nazwa środka pomocy Ayudas del Inega para proyectos de energías renovables 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución de 9 de abril de 2013 [Diario Oficial de Galicia (DOG) 
núm.73, de 16 de abril] por la que se establecen las bases reguladoras 
y se anuncia la convocatoria de subvenciones para el año 2013 
a proyectos de energías renovables, con financiación procedente de 
fondos comunitarios derivados del Programa Operativo Feder Galicia 
2007-2013 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 22.4.2013-31.10.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2,10 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 2,10 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Feder 2007-2013 – EUR 1,10 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie krajo
wej 

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.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130416/AnuncioO3G1-090413-0001_es.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.36611 (13/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkow
skiego 

612-40306-BY/0008 

Nazwa regionu (NUTS) BAYERN 
Artykuł 107 ust. 3 lit. c)
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Organ przyznający pomoc Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für Nachwach
sende Rohstoffe 
Schulgasse 18, 
94315 Straubing 
www.tfz.bayern.de 

Nazwa środka pomocy Bayern: Demonstrationsmaßnahmen zur Nutzung von Biomasse als 
regenerativer Energieträger (BioSol) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Richtlinie zur Förderung von Demonstrationsvorhaben zur Nutzung von 
Biomasse als regenerativer Energieträger (BioSol), 
Art. 23 und 44 der Bayerischen Haushaltsordnung und die Verwaltun
gsvorschriften hierzu. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.5.2013-30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,70 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 0,70 (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 krajo
wej 

MŚP –w % 

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

30 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/b_rili_biosol_2013.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.36747 (13/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkow
skiego 

— 

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

Organ przyznający pomoc Department of Energy and Climate Change 
3 Whitehall Place, London, SW1A 2AW 
https://www.gov.uk/renewable-heat-premium-payment-scheme#overview 

Nazwa środka pomocy Amalgamation of all previous and future phases of 
Renewable Heat Premium Payment – Social Housing Competitions 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Section 153 of Environmental Protection Act 1990
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http://www.tfz.bayern.de
http://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/b_rili_biosol_2013.pdf
https://www.gov.uk/renewable-heat-premium-payment-scheme#overview


Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy SA.36747 replaces SA.34995, SA.35310, SA.34994, SA.35312, 
SA.34795, SA.34996 and SA.35311. 

Czas trwania pomocy 15.8.2011-30.6.2014 

Sektor(-y) gospodarki Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyj
nych 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 23,22 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje GBP 23,22 (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 krajo
wej 

MŚP –w % 

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

60 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://www.gov.uk/renewable-heat-premium-payment-scheme#overview
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