
SPROSTOWANIA

Sprostowanie  do  informacji  przekazanych  przez  państwa  członkowskie,  dotyczących  pomocy 
państwa  przyznanej  na  mocy  rozporządzenia  Komisji  (WE)  nr  800/2008  z  dnia  6  sierpnia 
2008  r.  uznającego  niektóre  rodzaje  pomocy  za  zgodne  ze  wspólnym  rynkiem 
w  zastosowaniu  art.  87  i  88  Traktatu  (ogólne  rozporządzenie  w  sprawie  wyłączeń 

blokowych)

(Dziennik  Urzędowy  Unii  Europejskiej  C  117  z  dnia  16  kwietnia  2014  r.)

(2014/C  145/11)

Strona  94,  numer  pomocy:  SA.38162  (2014/X):

zamiast:

„Badania  przemysłowe  (art.  31  ust.  2  lit.  b)) 50 % 20,2 %
Eksperymentalne  prace  rozwojowe  (art.  31  ust.  2  lit.  c)) 25 % 20,2 %”

powinno  być:

„Badania  przemysłowe  (art.  31  ust.  2  lit.  b)) 50 % 20 %
Eksperymentalne  prace  rozwojowe  (art.  31  ust.  2  lit.  c)) 25 % 20 %”

Strona  96,  numer  pomocy:  SA.38166  (2014/X):

zamiast:

„Badania  przemysłowe  (art.  31  ust.  2  lit.  b)) 50 % 25,25 %”

powinno  być:

„Badania  przemysłowe  (art.  31  ust.  2  lit.  b)) 50 % 25 %”

Strona  97,  numer  pomocy:  SA.38172  (2014/X):

zamiast:

„Szkolenia  specjalistyczne  (art.  38  ust.  1) 25 % 20,2 %
Szkolenia  ogólne  (art.  38  ust.  2) 60 % 20,2 %
Regionalna  pomoc  –  program  pomocy  (art.  13) 40 % 20,2 %”

powinno  być:

„Szkolenia  specjalistyczne  (art.  38  ust.  1) 25 % 20 %
Szkolenia  ogólne  (art.  38  ust.  2) 60 % 20 %
Regionalna  pomoc  –  program  pomocy  (art.  13) 40 % 20 %”

Strona  100,  numer  pomocy:  SA.38173  (2014/X):

zamiast:

„Badania  przemysłowe  (art.  31  ust.  2  lit.  b)) 50 % 30,3 %
Eksperymentalne  prace  rozwojowe  (art.  31  ust.  2  lit.  c)) 25 % 35,35 %”

powinno  być:

„Badania  przemysłowe  (art.  31  ust.  2  lit.  b)) 50 % 30 %
Eksperymentalne  prace  rozwojowe  (art.  31  ust.  2  lit.  c)) 25 % 35 %”
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Strona  101,  numer  pomocy:  SA.38177  (2014/X):

zamiast:

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

„Regionalna  pomoc  –  program  pomocy  (art.  13) 50 % 20,2 %”

powinno  być:

„Szkolenia  specjalistyczne  (art.  38  ust.  1) 35 % 20 %”

„Regionalna  pomoc  –  program  pomocy  (art.  13) 50 % 20 %”
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