
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 380/04) 

Numer środka pomocy państwa SA.37081 (13/X) 

Państwo członkowskie Irlandia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego FB2013 Art 51 

Nazwa regionu (NUTS) IRELAND 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Department of Finance 
Government Buildings 
Upper Merrion Street 
Dublin 2 
Ireland 
www.finance.gov.ie 

Nazwa środka pomocy Differentiated rate of excise for gas oil used as a propellant for 
commercial use in accordance with Article 7.2 and 7.3 of Council 
Directive 2003/96/EC 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Article 51 of Finance Act 2013 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.7.2013-30.6.2014 

Sektor(-y) gospodarki TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 70 000 000 (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) 

70 000 000 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.revenue.ie/en/tax/excise/diesel-rebate-scheme/faqs.html
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Numer środka pomocy państwa SA.37452 (13/X) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego NL 

Nazwa regionu (NUTS) LIMBURG (NL) 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Provincie Limburg 
Postbus 5700 
6202 MA Maastricht 
www.limburg.nl 

Nazwa środka pomocy Limburgs Energie Fonds (LEF) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Provinciewet (artikel 158) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 10.9.2013-31.7.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 9 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

9 000 000 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.limburg.nl/Actueel/Provinciale_Bladen/2013 

www.limburg.nl>actueel>Provinciale Bladen>2013>nummer 55 

Numer środka pomocy państwa SA.37518 (13/X) 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

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

PL C 380/20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.12.2013

http://www.limburg.nl
http://www.limburg.nl/Actueel/Provinciale_Bladen/2013
http://www.limburg.nl


Organ przyznający pomoc Minister Gospodarki 
Plac Trzech Krzyży 3/5 
00-507 Warszawa 
www.mg.gov.pl 

Nazwa środka pomocy Pomoc ad hoc dla Global e-Business Operations Sp. z o.o. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

1. Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki 
polskiej na lata 2011-2020, 

2. Umowa z dnia 14 października 2013 r. o udzielenie pomocy 
publicznej w formie dotacji celowej, zawarta pomiędzy Ministrem 
Gospodarki a Global e-Business Operations Sp. z o.o. 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy Od 14.10.2013 

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

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo – Global e-Business Operations Sp. z o.o. 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

PLN 2,9692 (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 ad hoc (art. 13 ust.1) 3,7 % 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.37532 (13/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

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

PL 28.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 380/21

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
http://www.regione.veneto.it


Nazwa środka pomocy RILANCIARE L'IMPRESA VENETA — Progetti di innovazione e di 
sviluppo — Modalità a sportello — anno 2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

LR 10/90 «ORDINAMENTO SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIO
NALE E ORGANIZZAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI DEL 
LAVORO. DGR N. 1566/2009 “POLITICHE ATTIVE PER IL 
CONTRASTO ALLA CRISI OCCUPAZIONALE”. DGR 1675/2011 
“PIANO DELLE POLITICHE ATTIVE PER IL CONTRASTO ALLA 
CRISI VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO – POLITICHE 
PER L'OCCUPAZIONE E L'OCCUPABILITA” » – DGR 869 DEL 
4.6.2013 – DDR N. 865 DEL 13.9.2013 – 3 o SPORTELLO 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 13.9.2013-31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, INFORMACJA I KOMUNIKACJA 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,235 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

DGR 869 DEL 4.6.2013 – DDR N. 865 DEL 13.9.2013 – 3 o SPOR
TELLO – EUR 0,24 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 70 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fse 

Rilanciare l'impresa veneta — Progetti innovazione e sviluppo 

Numer środka pomocy państwa SA.37534 (13/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

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
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Nazwa środka pomocy RILANCIARE L'IMPRESA VENETA — Progetti di innovazione e di 
sviluppo — Modalità a sportello — anno 2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

LR 10/90 «ORDINAMENTO SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIO
NALE E ORGANIZZAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI DEL 
LAVORO. DGR N. 1566/2009 “POLITICHE ATTIVE PER IL 
CONTRASTO ALLA CRISI OCCUPAZIONALE”. DGR 1675/2011 
“PIANO DELLE POLITICHE ATTIVE PER IL CONTRASTO ALLA 
CRISI VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO – POLITICHE 
PER L'OCCUPAZIONE E L'OCCUPABILITA” » – DGR 869 DEL 
4.6.2013 – DDR N. 887 DEL 27.9.2013 – 4 o SPORTELLO 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 27.9.2013-31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI 
GASTRONOMICZNYMI, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, 
BUDOWNICTWO 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,093 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

DGR 869 DEL 4.6.2013 – DDR N. 887 DEL 27.9.2013 – 4 o SPOR
TELLO – EUR 0,09 (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/web/formazione/moduli-fse 

Rilanciare l'impresa veneta — Progetti innovazione e sviluppo 

Numer środka pomocy państwa SA.37537 (13/X) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego NL 

Nazwa regionu (NUTS) NOORD-BRABANT 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Provincie Noord-Brabant 
Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch 
www.brabant.nl 

Nazwa środka pomocy Paragraaf 5 Biobased economy – Warmtenet
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Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Algemene wet bestuursrecht 
Algemene subsidieverordening Noord-Brabant 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 26.9.2013-30.6.2017 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,975 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 1,98 (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 
krajowej 

MŚP –w % 

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

40 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.brabant.nl/applicaties/regelingen/regeling-detail.aspx?r=900 

Numer środka pomocy państwa SA.37547 (13/X) 

Państwo członkowskie Dania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 2505/1231-0006 

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

Organ przyznający pomoc Energistyrelsen 
Amaliegade 44 
1256 København K 
Danmark 
ens@ens.dk 

Nazwa środka pomocy Forsøgsordning for elbiler 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Udvidelse og ændring: Aktstykke nr. 117 af 20. juni 2013, jf. 
tekstanmærkning nr. 115 ad § 29 24 14 på Finansloven samt udkast 
til bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og 
brint til transport m.v. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany N 386/2010
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Czas trwania pomocy 1.12.2013-31.12.2015 

Sektor(-y) gospodarki TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

DKK 29 (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 nabycie nowych środków trans
portu spełniających normy surowsze niż 
normy wspólnotowe lub podnoszących 
poziom ochrony środowiska w przypadku 
braku norm wspólnotowych (art. 19) 

35 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20121/aktstykke/aktstk117/20121_Aktstk_afgjort117.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.37557 (13/X) 

Państwo członkowskie Rumunia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
România, București, Strada Apolodor, Nr. 17, Latura Nord, Sector 5 
www.mdrap.ro 

Nazwa środka pomocy Schema de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale 
realizate în parcurile industriale 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor 
industriale 

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și admi
nistrației publice nr. 2980/2013 pentru aprobarea condițiilor de acor
dare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile 
industriale 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.10.2013-30.6.2014
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Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

RON 15 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pozostałe 

a) scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinației 
sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului 
industrial; 

b) scutire de la plata impozitului pe terenuri; 

c) scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor 
care fac parte din infrastructura parcului industrial; 

d) scutiri, numai cu acordul autorităților administrației publice locale, 
de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale unităților 
administrativ-teritoriale pentru eliberarea oricăror certificate de urba
nism, autorizații de construire și/sau autorizații de desființare de 
construcții pentru terenurile și clădirile din infrastructura parcului, 
ce fac parte integrantă din parcul industrial; 

e) alte facilități ce pot fi acordate, potrivit legii, de autoritățile admi
nistrației publice locale. 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Regionalna pomoc – program pomocy (art. 
13) 

50 % 20,2 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.dpfbl.mdrap.ro/parcuri_industriale.html 

Numer środka pomocy państwa SA.37574 (13/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) LOMBARDIA 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Regione Lombardia — DG Istruzione Formazione e Lavoro — Diri
gente Ada Fiore 
Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano 
www.regione.lombardia.it 

Nazwa środka pomocy Dote Unica Lavoro 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

L.R. 22/2006; L.R. 19/2007; DGR n. X/555 del 2 agosto 2013; DGR n. 
X/748 del 4 ottobre 2013; DDUO n. 8617 del 26 settembre 2013; 
DDUO n. 9254 del 14 ottobre 2013; DDUO n. 9308 del 15.10.2013;
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 23.1.2014-30.6.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 5 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

50 % — 

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

75 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_IFL%2FDGLayout&cid= 
1213631418566&p=1213631418566&pagename=DG_IFLWr apper 

Numer środka pomocy państwa SA.37577 (13/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) EMILIA-ROMAGNA 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Commissario delegato interventi sisma maggio 2012 Emilia-Romagna 
(art.1, c.2, Dl. 74/12) 
viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna 
http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la- 
ricostruzione 

Nazwa środka pomocy Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge 122/2012 art.12 (GU n. 180 del 3 agosto 2012) 

DGR 712/2013 e s.m.i 

Ordinanza commissariale 128 del 17.10.2013
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 17.10.2013-31.10.2016 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 25 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 10,1 % 

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

25 % 10,1 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/ricerca-e-innovazione/progetti-per-la-realizzazione-di- 
attivita-di-ricerca
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