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KOMISJA EUROPEJSKA

Zatwierdzenie  pomocy  państwa  zgodnie  z  art.  107  i  108  TFUE

Przypadki,  wobec  których  Komisja  nie  wnosi  sprzeciwu

(Tekst  mający  znaczenie  dla  EOG)

(2014/C  163/01)

Data  przyjęcia  decyzji 4.2.2014

Numer  pomocy SA.37293  (13/N)

Państwo  członkowskie Belgia

Region — Obszary  nieobjęte  pomocą

Nazwa  (i/lub  nazwa  beneficjenta) Régime  d’aides  en  faveur  des  modes  de  transport  alternatif 
à  la  route  pour  la  période  2014-2020

Podstawa  prawna Articles  1er,  6,  1o,  10,  12,  15  et  16  du  décret  du  11  mars 
2004  relatif  aux  incitants  destinés  à  favoriser  la  protection  de 
l’environnement  et  l’utilisation  durable  de  l’énergie;
12  mars  2009  —  Arrêté  du  Gouvernement  wallon  relatif  aux 
incitants  régionaux  en  faveur  des  grandes  entreprises  et  en 
faveur  des  petites  ou  moyennes  entreprises  qui  réalisent  des 
investissements  favorisant  des  modes  de  transport  alternatifs 
à  la  route  et  qui  poursuivent  des  objectifs  de  protection  de 
l’environnement;
Projet  d’arrêté  du  Gouvernement  wallon  modifiant  l’arreté  du 
GW  du  12  mars  2009  relatif  aux  incitants  régionaux  en 
faveur  des  grandes  entreprises  et  en  faveur  des  petites  ou 
moyennes  entreprises  qui  réalisent  des  investissements  favori
sant  des  modes  de  transport  alternatif  à  la  route  et  qui  pour
suivent  des  objectifs  de  protection  de  l’environnement.

Rodzaj  środka  pomocy Program  pomocy —

Cel  pomocy Rozwój  sektorowy,  Ochrona  środowiska,  Oszczędność  energii

Forma  pomocy Dotacja  bezpośrednia

Budżet Całkowity  budżet:
Budżet  roczny:

24,6  EUR  (w  mln)
4,1  EUR  (w  mln)

Intensywność  pomocy 30 %

Czas  trwania 1.1.2014–31.12.2020

Sektory  gospodarki Transport  wodny  śródlądowy  towarów,  Przeładunek  towarów
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Nazwa  i  adres  organu  przyznającego  pomoc Jean-Claude  MARCOURT  Ministre  de  l’Economie,  des  PME,  du 
Commerce  extérieur  et  des  Technologies  nouvelles

Rue  Kefer,  2
5100  Namur  (Jambes)
BELGIQUE/BELGIË

Inne  informacje —

Oryginalny  tekst  decyzji,  z  którego  usunięto  wszystkie  informacje  poufne,  znajduje  się  na  stronie: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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