
II

(Komunikaty)

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA EUROPEJSKA

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej

Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 020/01)

Data przyjęcia decyzji 28.09.2016

Numer pomocy SA.36518 (2016/NN)

Państwo członkowskie Polska

Region Poland —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Świadectwa pochodzenia dla wytwórców energii w wysokosprawnej kogeneracji

Podstawa prawna ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 t. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1059) (zał. 2 w formie elektronicznej – link w pkt 3.2);
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie sposobu 
obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia 
z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia 
do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku 
potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej 
w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U z 2011r. Nr 176, poz. 1052) (zał. 3 
w formie elektronicznej – link w pkt 3.2);
projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, 
ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności 
oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Ochrona środowiska, Oszczędność energii

Forma pomocy Pozostałe – zbywalne świadectwa pochodzenia w odniesieniu do kogeneracji
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Budżet Budżet roczny: PLN 1 310 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania 01.01.2007 – 31.12.2018

Sektory gospodarki WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ; GAZ; 
PARĘ WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Minister Gospodarki
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Inne informacje —

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Data przyjęcia decyzji 11.04.2014

Numer pomocy SA.37869 (2013/N)

Państwo członkowskie Belgia

Region VLAAMS GEWEST, REG.BRU-
XELLES-CAP./BRUSSELS HFDST. 
GEW.

Obszary mieszane

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Mediafonds

Podstawa prawna Decreet van 13 april 1999 houdende de machtiging van de Vlaamse Regering 
om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vereniging 
zonder winstgevend doel Vlaams Audiovisueel Fonds.
Decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie.
Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams 
Audiovisueel Fonds vzw 2014 – 2016 m.b.t. het Mediafonds.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Kultura

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 12,03 (w mln)
Budżet roczny: EUR 4,01 (w mln)

Intensywność pomocy 75 %

Czas trwania 01.01.2014 – 31.12.2016
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Sektory gospodarki Działalność związana z produkcją filmów; nagrań wideo i programów 
telewizyjnych

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Vlaams Audiovisueel Fonds
Bischoffsheimlaan 38 – 1000 Brussel

Inne informacje —

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Data przyjęcia decyzji 11.04.2014

Numer pomocy SA.38083 (2013/N)

Państwo członkowskie Belgia

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Verlenging van de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het 
Vlaams Audiovisueel Fonds 2011 – 2013 (Filmfonds)

Podstawa prawna Decreet 13.04.1999 houdende machtiging van de Vlaamse regering om toe te 
treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vzw Vlaams 
Audiovisueel Fonds.
Beheersoverenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Audiovi-
sueel Fonds vzw 2011-2013

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Kultura

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 15,087 (w mln)
Budżet roczny: EUR 15,087 (w mln)

Intensywność pomocy 85 %

Czas trwania 01.01.2014 – 31.12.2014

Sektory gospodarki Działalność związana z produkcją filmów; nagrań wideo; programów tele-
wizyjnych; nagrań dźwiękowych i muzycznych
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Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Vlaams Audiovisueel Fonds
Bischoffsheimlaan 38 – 1000 Brussel

Inne informacje —

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Data przyjęcia decyzji 15.07.2014

Numer pomocy SA.38442 (2014/N)

Państwo członkowskie Francja

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Crédit d'impôt pour les dépenses de production en France d'œuvres 
cinématographiques et audiovisuelles étrangères

Podstawa prawna Article 220 quaterdecies du CGI
Article 220 Z bis du CGI
Article 46 quater – OZY bis à ZY septies de l’Annexe III du CGI
Décret no 2009-1465 du 30 mars 2009
Arrêté du 1er décembre 2009 fixant la composition ainsi que les modalités 
d'organisation et de fonctionnement du comité d'experts prévu à l'article 12 du 
décret no 2009-1465 du 30 novembre 2009 pris pour l'application des articles 
220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts et relatif à l'agrément 
des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt 
pour dépenses de production exécutive en France d'œuvres cinématographiques 
ou audiovisuelles étrangères

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Kultura

Forma pomocy Inny rodzaj ulgi podatkowej – Crédit d'impôt

Budżet Całkowity budżet: EUR 369 (w mln)
Budżet roczny: EUR 123 (w mln)

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania 01.01.2015 – 31.12.2017

Sektory gospodarki Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów tele-
wizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
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Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

CNC
12 rue de Lübeck
75784 Paris cedex 16
France

Inne informacje —

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Data przyjęcia decyzji 19.11.2014

Numer pomocy SA.38539 (2014/N)

Państwo członkowskie Francja

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Crédit d'impôt cinéma et audiovisuel

Podstawa prawna — Article 220 sexies du CGI
— Article 220-F du CGI
— Article 46 quater-0 YL à YR de l’Annexe III du CGI
— Décret no 2006-325 du 20 mars 2006
— Arrêté du 20 mars 2006 pris pour l’application de l’article 7 du décret 

no 2006-325 du 20 mars 2006 pris pour l’application des articles 220 sexies 
et 220 F du code général des impôts et relatif à l’agrément des œuvres 
cinématographiques ou audiovisuelles ouvrant droit au crédit d’impôt pour 
dépenses dans la production d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Kultura

Forma pomocy Inny rodzaj ulgi podatkowej – Crédit d’impôt

Budżet Całkowity budżet: EUR 648 (w mln)
Budżet roczny: EUR 216 (w mln)

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania 01.01.2015 – 31.12.2017

Sektory gospodarki Działalność związana z produkcją filmów; nagrań wideo; programów tele-
wizyjnych; nagrań dźwiękowych i muzycznych
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Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

CNC
12 rue de Lübeck

Inne informacje —

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Data przyjęcia decyzji 11.08.2015

Numer pomocy SA.38769 (2015/N)

Państwo członkowskie Niderlandy

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Investeringssteun openbare laadpalen elektrisch vervoer/Investment aid public 
accessible charging units electric mobility

Podstawa prawna Kaderwet EZ subsidies

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Ochrona środowiska, Działalność badawczo-rozwojowa, Innowacja

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia, Pozostałe – Steunverlening vindt daarnaast plaats via 
opdrachtverlening of concessieverlening. Zie de aanvullende toelichting.

Budżet Całkowity budżet: EUR 33,7 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania 09.06.2015 – 01.07.2018

Sektory gospodarki Dystrybucja energii elektrycznej, Roboty związane z budową linii telekomuni-
kacyjnych i elektroenergetycznych, Wykonywanie instalacji elektrycznych

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Lokale Overheden

Inne informacje —

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Data przyjęcia decyzji 24.02.2015

Numer pomocy SA.39460 (2014/N)
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Państwo członkowskie Niemcy

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur” – gewerbliche Wirtschaft – hier: Evaluierungsplan

Podstawa prawna Gewerbliche Wirtschaft vom 4. September 2014 auf der Grundlage der AGVO

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Zatrudnienie, Rozwój regionalny

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia, Gwarancja, Dotacja na spłatę odsetek

Budżet Całkowity budżet: EUR 5 850 (w mln)
Budżet roczny: EUR 5 850 (w mln)

Intensywność pomocy 35 %

Czas trwania 03.09.2014 – 31.12.2020

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

—

Inne informacje —

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Data przyjęcia decyzji 29.09.2016

Numer pomocy SA.41540 (2015/N)

Państwo członkowskie Litwa

Region Lithuania —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Pagalba viešosioms įstaigoms – mokslo ir technologijų parkams (toliau – MTP), 
kuriuose veiklą vykdys (vykdo) mažos ir vidutinės įmonės
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Podstawa prawna 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 902 
„Dėl mokslo ir technologijų parkų” (Žin., 2003, Nr. 70-3189);

2. Ūkio ministro 2010 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. 4-130 „Dėl Mokslo ir 
technologijų parkų veiklos planavimo ir vertinimo sistemos tobulinimo 
rekomendacijų patvirtinimo” (Žin., 2010, Nr. 23-1098);

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimas 
Nr. 1281 „Dėl Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos 
patvirtinimo” (Žin., 2013, Nr. 140-7110);

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimas Nr. 228 
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimo 
Nr. 963 „Dėl Mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepcijos” pakeitimo;

5. Lietuvos Respublikos Seimo 2012 gegužės 15 d. nutarimas Nr. XI-2015 „Dėl 
Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija »Lietuva 2030« 
patvirtinimo” (Žin., 2012, Nr. 61-3050);

6. Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymas (Žin., 2009, Nr. 54-2140);
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 sausio 5 d. nutarimas Nr. 16 „Dėl 

Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 
tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2001, Nr. 3-48; 2009 Nr.90-3903);

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 gruodžio 14 d. nutarimas Nr. 1524 
„Dėl valstybės materialiojo turto nuomos” (Žin., 2001, Nr. 106-3814);

9. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas (Žin., 
1998, Nr. 109-2993; 2013, Nr. 79-3991).

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna Kaunas STP, Klaipeda STP

Cel pomocy Działalność badawczo-rozwojowa, MŚP, Innowacja

Forma pomocy Pozostałe – Transfer of public property to Kaunas STP and Klaipeda STP under 
trust contract to manage and use the transferred facilities for a period up to 20 
years

Budżet Całkowity budżet: EUR 5,923 (w mln)

Intensywność pomocy Środek nie stanowi pomocy

Czas trwania do 31.12.2035

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija,
Gedimino pr. 38, LT-01104, Vilnius, Lietuva

Inne informacje —

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Data przyjęcia decyzji 26.09.2016

Numer pomocy SA.43109 (2016/N)
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Państwo członkowskie Chorwacja

Region HRVATSKA —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) JU Lučka uprava Osijek

Podstawa prawna Strategija razvitka riječnog prometa Republike Hrvatske 2008-2018 (NN 65/ 
08);
Srednjoročni plan razvitka vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike 
Hrvatske 2009-2016;
Nacionalni strateški referentni okvir 2013;
Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske 2014-2030

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna JU Lučka uprava Osijek

Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: HRK 118,5 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania 31.12.2016 – 31.12.2017

Sektory gospodarki Transport wodny śródlądowy towarów

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Krležin Gvozd 1a; 10000 Zagreb

Inne informacje —

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Data przyjęcia decyzji 13.01.2016

Numer pomocy SA.43996 (2015/N)

Państwo członkowskie Portugalia

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Thirteenth prolongation of the Portuguese Guarantee Scheme

Podstawa prawna A base jurídica engloba a Lei no 60-A/2008, de 20 de outubro + Portaria 
no 1219-A/2008, de 23 de outubro, alterada pelas Portarias no 946/2010, de 22 
de setembro, e no 80/2012, de 27 de março + Lei no 82-B/2014, de 31 de 
dezembro (Orçamento do Estado para 2015). O Orçamento do Estado para 
2016 encontra-se em elaboração.

20.1.2017 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 20/9

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki

Forma pomocy Gwarancja

Budżet Całkowity budżet: EUR 24 670 (w mln)

Intensywność pomocy —

Czas trwania 12.01.2016 – 30.06.2016

Sektory gospodarki Finansowa działalność usługowa; z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy 
emerytalnych

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministério das Finanças
Av. Infante D. Henrique, no 1, 1149-009 Lisboa

Inne informacje —

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Data przyjęcia decyzji 05.12.2016

Numer pomocy SA.44475 (2016/N)

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Supplementary Capacity Auction in GB

Podstawa prawna —

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pozostałe

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet —

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania 01.01.2017 – 30.09.2018
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Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

DECC
3 WHITEHALL PLACE, LONDON

Inne informacje —

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Data przyjęcia decyzji 07.11.2016

Numer pomocy SA.45084 (2016/N)

Państwo członkowskie Francja

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aide aux propriétaires d'équipements auxiliaires sonores de conception de 
programmes et de radiodiffusion à usage professionnel

Podstawa prawna Projet de décret relatif à l'aide aux propriétaires d'équipements auxiliaires 
sonores de conception de programmes et de radiodiffusion à usage profession-
nel;
Art. 10 de la loi du 14 Octobre 2015 relative au deuxième dividende numérique 
et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre, et 
modifiant l'article 99 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la 
liberté de communication

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Rozwój sektorowy, Kultura

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 10 (w mln)
Budżet roczny: EUR 2,5 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2019

Sektory gospodarki INFORMACJA I KOMUNIKACJA
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Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Agence Nationale des Fréquences (ANFR)
78 avenue du Général de Gaulle
94704 Maisons-Alfort
FRANCE

Inne informacje —

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Data przyjęcia decyzji 26.09.2016

Numer pomocy SA.45860 (2016/N)

Państwo członkowskie Francja

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) (i) garantie illimitée octroyée à la Caisse Centrale de Réassurance (CCR) pour son 
activité de réassurance des risques de catastrophes naturelles en France (ii) 
transfert d'actifs et passifs liés aux activités non garanties de la CCR vers une 
nouvelle filiale et (iii) apport en capital et souscription d’un prêt subordonné 
par la CCR en faveur de cette nouvelle filiale.

Podstawa prawna Décret no 82-706 du 10 août 1982
Article L431-9 du Code des Assurances

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna Caisse Centrale de Réassurance (CCR)

Cel pomocy —

Forma pomocy Gwarancja

Budżet —

Intensywność pomocy —

Czas trwania Od 28.01.1993

Sektory gospodarki Ubezpieczenia; reasekuracja oraz fundusze emerytalne; z wyłączeniem obo-
wiązkowego ubezpieczenia społecznego

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministère des finances et des comptes publics
139, rue de bercy, 75012 Paris

Inne informacje —

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Data przyjęcia decyzji 25.11.2016
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Numer pomocy SA.46345 (2016/N)

Państwo członkowskie Finlandia

Region KESKI-SUOMI —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Finnish Regional Aid Map 2014 – 2020: Amendment of regional aid map for 
2017 – 2020 based on mid-term review/FI: Suomen aluetukikartan muuttami-
nen 2017 – 2020/SE: Förändringen av Finland’s regionalstödskarta 2017 – 
2020

Podstawa prawna FI: Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnosta (7/ 
2014)/Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (9/2014)/Valtio-
neuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallin-
noinnista annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista (445/2014)/ltioneuvoston 
asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (716/2014)/SE: Lag 
om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten/Lag 
om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet/Statsrådets förordning 
om stödområden enligt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av 
strukturfondsverksamheten/Statsrådets förordning om statsunderstöd för ut-
vecklande av företagsverksamhet

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Rozwój regionalny

Forma pomocy Pozostałe – all forms of aid possible

Budżet —

Intensywność pomocy 15 %

Czas trwania 01.01.2017 – 31.12.2020

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Centres for Economic Development, Transport and the Environment/FI: 
Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus/SE: Närings-, trafik- och miljöcentralen
P.O. Box 32 FI 00023 Government

Inne informacje —

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Data przyjęcia decyzji 28.10.2016

Numer pomocy SA.46610 (2016/N)

Państwo członkowskie Włochy
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Region EMILIA-ROMAGNA, LOMBAR-
DIA, VENETO

Obszary mieszane

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Estensione della durata del regime di aiuto SA.35413 relativo ad aiuti destinati 
a compensare i danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi nel maggio 2012 in 
Emilia Romagna, Lombardia e Veneto (per tutti i settori tranne l'agricoltura)

Podstawa prawna Articolo 1, articolo 3 (limitatamente alle attività economiche) e articoli 10, 11 
e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in 
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia 
e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, convertito nella legge n. 122 del 1o agosto 
2012;
Articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante interventi 
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici dei giorni 20 
e 29 maggio 2012", convertito nella legge n. 134 del 7 agosto 2012;
Articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Wyrównanie szkód spowodowanych przez klęskę żywiołową

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia, Gwarancja, Dotacja na spłatę odsetek, Kredyt preferen-
cyjny

Budżet —

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania 08.06.2012 – 30.06.2018

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Regione Veneto – Riferimento aggiornato
Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia
Regione Lombardia-Roberto Cerretti Commissario Delegato per l'emergenza 
Sisma del 20 e 29 maggio 2012 – Riferimento aggiornato
Piazza Città di Lombardia, 1 20122 Milano
Regione Emilia Romagna – Riferimento aggiornato
Viale Aldo Moro 52 – 40127 Bologna

Inne informacje —

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Data przyjęcia decyzji 21.12.2016

Numer pomocy SA.46720 (2016/N)
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Państwo członkowskie Niemcy

Region DEUTSCHLAND —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Richtlinie zur Förderung des Neu- und Ausbaus sowie der Reaktivierung von 
privaten Gleisanschlüssen

Podstawa prawna Richtlinie zur Förderung des Neu- und Ausbaus sowie der Reaktivierung von 
privaten Gleisanschlüssen

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Koordynacja transportu, Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 56 (w mln)
Budżet roczny: EUR 14 (w mln)

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Martin Sonntag
Eisenbahn-Bundesamt, Heinemannstr. 6, 53175 Bonn

Inne informacje —

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Data przyjęcia decyzji 19.12.2016

Numer pomocy SA.46955 (2016/N)

Państwo członkowskie Grecja

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Prolongation of the State Guarantee Scheme (Art. 2 law 3723/2008)

Podstawa prawna LAW 3723/2008 „FOR THE ENHANCEMENT OF LIQUIDITY OF THE 
ECONOMY IN RESPONSE TO THE IMPACT OF THE INTERNATIONAL 
FINANCIAL CRISIS”, GG A 250

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki
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Forma pomocy Gwarancja

Budżet Całkowity budżet: EUR 93 000 (w mln)

Intensywność pomocy —

Czas trwania 01.01.2017 – 30.06.2017

Sektory gospodarki Finansowa działalność usługowa; z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy 
emerytalnych

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministry of Finance
Nikis 5 – 7, 101 80

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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