
Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na 
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznającego 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) 

(2014/C 16/02) 

Numer środka pomocy państwa SA.37279 (13/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 2-4. 
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium 

Nazwa środka pomocy Motorfejlesztés során felhasznált üzemanyagok utáni jövedékiadó- 
visszaigénylés 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

2003. évi CXXVII. törvény 57/A. § 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2011 - 30.6.2014 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, Produkcja pojazdów 
samochodowych, przyczep i naczep 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

HUF 194,4 (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 % 

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

25 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://net.jogtar.hu/jot
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Numer środka pomocy państwa SA.37318 (13/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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 BIG Lottery Fund 
1 Plough Place, 
London, 
Greater London, 
EC4A 1DE 
http://www.biglotteryfund.org.uk 

Nazwa środka pomocy BIG Lottery Fund General Notification 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

National Lottery Act 1993 (as amended in 2006) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 9.9.2013 - 31.12.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 15 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje GBP 0,00 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Kredyt preferencyjny, Dotacja bezpośrednia, 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 inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

20 % — 

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

50 % — 

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

1 000 000 GBP — 

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

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

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

25 % 20,2 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

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

100 % —
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Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

1 000 000 GBP — 

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

170 000 GBP — 

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

100 000 GBP — 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 35 % 20,2 % 

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

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 % — 

Regionalna pomoc – program pomocy (art. 
13) 

15 % 20,2 % 

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

35 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

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

This link will go live from 12th September. Document should be available upon clicking link. 

Numer środka pomocy państwa SA.37323 (13/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) 
Günther-Wagner-Allee 12 - 16 
30177 Hannover 
www.nbank.de 

Nazwa środka pomocy Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für die Stärkung 
kleiner Unternehmen in Entwicklung und Innovation 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 44 der Niedersächsischen Landeshaushaltsordnung 
Art. 31 Abs. 2 VO (EG) 800/2008 (Allgemeine Gruppenfreistellungsve
rordnung) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.9.2012 - 31.12.2015
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Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2,5 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

CCI-Code OP Ziel Konvergenz: 2007DE161PO 006 
CCI-Code OP Ziel RWB: 2007DE162PO 010 - EUR 4,50 (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)) 

35 % 10,1 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.nbank.de/_downloads/Foerderprogramme/Innovationsfoerderung_fuer_KMU/Richtlinie.pdf 

www.nbank.de > alle Fördermaßnahmen > Innovationsförderung für kleine Unternehmen 

Numer środka pomocy państwa SA.37608 (13/X) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) GELDERLAND 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Provincie Gelderland 
Postbus 9090 
6800 GX Arnhem 
www.gelderland.nl 

Nazwa środka pomocy Paragraaf 7 van de herziene regels energiebesparing en hernieuwbare 
energie 2013 (Rijden op biogas: bedrijfsmatig te gebruiken wegvervo
ermiddelen) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Artikel 4:23 lid 1 Algemene wet Bestuursrecht, artikel 143 lid 1 
Provinciewet, artikel 1.2 lid 2 jo artikel 5.10.1 lid 2 van de Subsidie
verordening vitaal Gelderland 2011, Herziene regels energiebesparing 
en hernieuwbare energie 2013, paragraaf 7. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.10.2013 - 30.6.2014 

Sektor(-y) gospodarki Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną 
i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo
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Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,99 (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://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Gelderland/304556/304556_1.html 

Numer środka pomocy państwa SA.37627 (13/X) 

Państwo członkowskie Bułgaria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Управляващ орган на Оперативна програма Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 
Република България, гр. София, ул. „Славянска“ №8 
гл. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на 
Министерство на икономиката и енергетиката 
www.opcompetitiveness.bg 

Nazwa środka pomocy BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни 
предприятия“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. бр. 65/2013 
г.); Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www. 
opcompetitiveness.bg/images/filerepository/2046_OPCompetitiveness_ 
En_2012.pdf; Насоки за кандидатстване по открита процедура за 
конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: 
BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни 
предприятия“ 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 22.10.2013 - 31.12.2013
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Sektor(-y) gospodarki Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, Produkcja artykułów spożyw
czych homogenizowanych i żywności dietetycznej, Produkcja pozosta 
łych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych 
i pozostałych wód butelkowanych, Produkcja wyrobów tytoniowych, 
Produkcja wyrobów tekstylnych, Produkcja odzieży, Produkcja skór 
i wyrobów ze skór wyprawionych, Produkcja wyrobów z drewna 
i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i mate
riałów używanych do wyplatania, Produkcja papieru i wyrobów 
z papieru, Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, 
Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy nafto
wej, Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, Produkcja 
podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych 
wyrobów farmaceutycznych, Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych, Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 
niemetalicznych, Produkcja metali, Produkcja metalowych wyrobów 
gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, Produkcja komputerów, 
wyrobów elektronicznych i optycznych, Produkcja urządzeń elektrycz
nych, Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, Produkcja 
pozostałego sprzętu transportowego, Produkcja mebli, Produkcja wyro
bów, pozostała, Naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń, INFOR
MACJA I KOMUNIKACJA, Badania naukowe i prace rozwojowe, 
Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych, Produkcja kakao, czeko
lady i wyrobów cukierniczych, Produkcja przypraw 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

BGN 97,7915 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, 
одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 
- BGN 83,12 (w mln) 

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.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&id=124 

Numer środka pomocy państwa SA.37630 (13/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
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Nazwa środka pomocy Nominatieve subsidie aan de Nationale Proeftuin voor Witloof vzw. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toeken
ning en op de aanwending van sommige toelagen; 

— KB van 2 juni 1999 houdende de algemene regeling van de provin
ciale boekhouding en voornamelijk artikel 54, 5°, b; 

— provinciedecreet en vnl artikel 154 t.e.m. 158; 

— het provinciaal reglement van 18 februari 1997 betreffende de 
subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidiet
rekkers; 

— art. 622/0330/6401 van het provinciaal budget 2013. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 14.11.2013 - 31.8.2014 

Sektor(-y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,025 (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://drive.google.com/file/d/0B_wjQwsc3gUhOFNwazJwdk5ISms/edit?usp=sharing 

Numer środka pomocy państwa SA.37631 (13/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 Investeringssubsidie aan de Nationale Proeftuin voor Witloof vzw voor 
de aankoop van een binoculair.
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Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toeken
ning en op de aanwending van sommige toelagen; 

— KB van 2 juni 1999 houdende de algemene regeling van de provin
ciale boekhouding en voornamelijk artikel 54, 5°, b; 

— provinciedecreet en vnl artikel 154 t.e.m. 158; 

— het provinciaal reglement van 18 februari 1997 betreffende de 
subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidiet
rekkers; 

— art. 621/0330/6405 van het provinciaal budget 2013. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 14.11.2013 - 31.8.2014 

Sektor(-y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,0135 (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://drive.google.com/file/d/0B_wjQwsc3gUhOFNwazJwdk5ISms/edit?usp=sharing 

Numer środka pomocy państwa SA.37632 (13/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 Projectsubsidie aan de Erasmushogeschool Brussel voor een creatieve 
denkoefening door de studenten bachelor landschaps- en tuinarchitec
tuur.
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Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toeken
ning en op de aanwending van sommige toelagen; 

— KB van 2 juni 1999 houdende de algemene regeling van de provin
ciale boekhouding en voornamelijk artikel 54, 5°, b; 

— provinciedecreet en vnl artikel 154 t.e.m. 158; 

— het provinciaal reglement van 18 februari 1997 betreffende de 
subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidiet
rekkers; 

— art. 620/0190/6401 van het provinciaal budget 2013. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 14.11.2013 - 30.9.2014 

Sektor(-y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,015 (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://drive.google.com/file/d/0B_wjQwsc3gUhOFNwazJwdk5ISms/edit?usp=sharing 

Numer środka pomocy państwa SA.37633 (13/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.
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Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toeken
ning en op de aanwending van sommige toelagen; 

— KB van 2 juni 1999 houdende de algemene regeling van de provin
ciale boekhouding en voornamelijk artikel 54, 5°, b; 

— provinciedecreet en vnl artikel 154 t.e.m. 158; 

— het provinciaal reglement van 18 februari 1997 betreffende de 
subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidiet
rekkers; 

— art. 624/0300/6401 van het provinciaal budget 2013. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 14.11.2013 - 31.8.2014 

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: 

https://drive.google.com/file/d/0B_wjQwsc3gUhOFNwazJwdk5ISms/edit?usp=sharing 

Numer środka pomocy państwa SA.37645 (13/X) 

Państwo członkowskie Belgia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) VLAAMS GEWEST 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Departement Landbouw en Visserij 
Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling 
Koning Albert II laan 35, bus 40 
1030 Brussel 
www.vlaanderen.be/landbouw
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Nazwa środka pomocy Subsidie aan het Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en 
voorlichting Biologische Teelt (CCBT) vzw voor het project „BioKennis: 
vernieuwing door samenwerking: Nederlands-Vlaamse samenwerking 
versterkt BioKennis omgeving, 2013 — 2014” 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het Coördina
tiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt 
vzw voor het project „BioKennis: vernieuwing door samenwerking: 
Nederlands-Vlaamse samenwerking versterkt BioKennis omgeving, 
2013 — 2014” (zie bijlage). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.11.2013 - 30.4.2014 

Sektor(-y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,005 (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://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=3069 

Numer środka pomocy państwa SA.37674 (13/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Diputación Provincial de Jaén 
Plaza de San Francisco s/n, Jaén. 
www.dipujaen.es 

Nazwa środka pomocy Convocatoria de subvenciones a proyectos de inversión intensivos en la 
creación de empleo, en el marco del Plan de Empleo de la provincia de 
Jaén 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución núm. 587, por la que se aprueba la Convocatoria de 
subvenciones a proyectos de inversión intensivos en creación de 
empleo, en el marco del Plan de Empleo de la provincia de Jaén
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 5.8.2013 - 15.5.2014 

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 % 

Regionalna pomoc – program pomocy (art. 
13) 

30 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://bop.dipujaen.es/descargar.dip?fechaBoletin=2013-08-05&numeroEdicto=7501&ejercicioBop= 
2013&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2013 

Numer środka pomocy państwa SA.37675 (13/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego ES51 

Nazwa regionu (NUTS) CATALUNA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Dirección General de Economía Social y Cooperativa y Trabajo Autó
nomo. Dpto. de Empresa y Empleo 
C. Sepúlveda, 148-150 
08011 Barcelona 
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/ 

Nazwa środka pomocy Ayudas para la mejora del empleo y la inserción laboral de los colec
tivos en riesgo o situación de exclusión social 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden EMO/253/2013, de 15 de octubre, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las empresas de 
inserción para la realización de acciones para la mejora del empleo y la 
inserción laboral de los colectivos en riesgo o situación de exclusión 
social, y se abre la convocatoria para el año 2013 (DOGC núm.6486, 
de 23.10.2013) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 23.10.2013 - 31.12.2013 

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

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 3,5 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Fondo Social Europeo CCI 2007ES-052PO007 - EUR 1,75 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6486/1321706.pdf 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/ 
?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action= 
fitxa&documentId=646704&language=es_ES&newLang=es_ES 

Numer środka pomocy państwa SA.37720 (13/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) HAMBURG 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
Neuenfelder Straße 19 
21109 Hamburg 
http://www.hamburg.de/erneuerbare-energien;www.ifbhh.de 

Nazwa środka pomocy Förderrichtlinie Erneuerbare Energien 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) von Hamburg vom 23.12.1971 
(Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt (HmbGVBl.) 1971 S. 
261, 1972 S. 10, zuletzt geändert am 18.12.2012 (HmbGVBl. S. 530) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Przedłużenie X 162/2010 

Czas trwania pomocy 1.1.2014 - 31.12.2020 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,5 (w mln)
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Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Kredyt preferencyjny, Dotacja bezpośrednia, Dotacja na spłatę odsetek 

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 % 10,1 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.hamburg.de/contentblob/3973718/data/foerderrichtlinie.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.37759 (13/X) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego TACR/9739/2013 

Nazwa regionu (NUTS) Czech Republic 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a),Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Technologická agentura České republiky 
Evropská 2589/33b 
Praha 6 
www.tacr.cz 

Nazwa środka pomocy ALFA 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných 
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře 
výzkumu a vývoje) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany X 68/2010 

Czas trwania pomocy 1.11.2013 - 31.12.2019 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 441,88 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

80 % — 

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

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

25 % 20,2 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-alfa/alfa-ctvrta-soutez.html 

Numer środka pomocy państwa SA.37760 (13/X) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 36169/ENV/09 

Nazwa regionu (NUTS) Czech Republic 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a),Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Ministerstvo životního prostředí ČR 
Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10 
http://www.mzp.cz 

Nazwa środka pomocy Zelená úsporám, Zelená úsporám – oblast podpory Realizace úspor 
energie v budovách veřejného sektoru 
(dokončení administrace již přijatých žádostí o podporu v závislosti na 
prodloužení administrace programu do 31.12.2014) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů 

— Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2009 o poskytování 
finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci Programu Zelená úsporám 

— Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 7/2010 o poskytování 
finančních prostředků v rámci Programu Zelená úsporám v oblasti 
podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 11.11.2013 - 31.12.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 37 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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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) 

20 % 20,2 % 

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

45 % 20,2 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.zelenausporam.cz 

http://verejne-budovy.zelenausporam.cz/cz/
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	Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznającego 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) (2014/C 16/02)

