
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 083/01)

Data przyjęcia decyzji 25.07.2013

Numer pomocy SA.35891 (2012/N)

Państwo członkowskie Austria

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Beteiligungen des aws Gründerfonds im Rahmen der Jungunternehmer-Initiative 
Österreichs

Podstawa prawna — Gesellschaftsvertrag der aws Gründerfonds GmbH & Co KG
— Geschäftsordnung für das Investmentkomitee
— Geschäftsordnung für den Investorenbeirat
— Investitionsrichtlinien

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Kapitał podwyższonego ryzyka, MŚP

Forma pomocy Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka

Budżet Całkowity budżet: EUR 23 (w mln)
Budżet roczny: EUR 23 (w mln)

Intensywność pomocy 85 %

Czas trwania 01.01.2013 – 31.12.2018
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Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Austria Wirtschaftsservice (AWS) GmbH
A – 1030 Wien, Ungargasse 37

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 10.02.2017

Numer pomocy SA.40349 (2015/NN)

Państwo członkowskie Francja

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Soutien par tarifs d'achat au développement des installations utilisant l'énergie 
radiative du soleil.

Podstawa prawna Loi no 2000-108 du 10 février 2000
Loi no 2003-8 du 3 janvier 2003
Loi no 2005-781 du 13 juillet 2005
Code de l'énergie, articles L.314 et suivants
Arrêté du 30 octobre 2015 modifiant l’arrêté du 4 mars 2011

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Ochrona środowiska, Zatrudnienie, Rozwój sektorowy, Oszczędność energii, 
Innowacja

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 4 518 (w mln)

Intensywność pomocy 0 %

Czas trwania 04.03.2011 – 04.03.2020

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

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

MEDDE
Hotel de Rocquelaure 75007 Paris
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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 10.02.2017

Numer pomocy SA.41528 (2015/NN)

Państwo członkowskie Francja

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Soutien par appels d'offres au développement des installations utilisant l'énergie 
radiative du soleil: appels d'offres du 8 juillet 2011, 30 juillet 2011, 9 mars 
2013 et 22 mars 2013.

Podstawa prawna Code de l'énergie, notamment les articles L311-10 à L311-13.
Décret no 2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres 
pour les installations de production d'électricité.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Rozwój sektorowy, Pozostałe

Forma pomocy Dotacja/Dotacja na spłatę odsetek

Budżet Całkowity budżet: EUR 4 264 (w mln)
Budżet roczny: EUR 214,3 (w mln)

Intensywność pomocy 0 %

Czas trwania Od 22.03.2012

Sektory gospodarki Wytwarzanie energii elektrycznej

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Tour Sequoia, 92 055 La Defense CEDEX. 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 24.11.2016

Numer pomocy SA.44627 (2016/N)
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Państwo członkowskie Włochy

Region — Obszary mieszane

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Misure di incentivazione del trasporto ferroviario intermodale e/o trasbordato. c. 
d. Ferrobonus

Podstawa prawna Articolo 1, comma 648 e comma 649 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 
„Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Ochrona środowiska, Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacja/Dotacja na spłatę odsetek

Budżet Całkowity budżet: EUR 60 (w mln)
Budżet roczny: EUR 20 (w mln)

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki Transport kolejowy towarów

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – dipartimento per i trasporti, la 
navigazione, gli affari generali e il personale – Direzione Generale per 
l' Autotrasporto e l'Intermodalità
Via Giuseppe Caraci 36 – 00157 Roma

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 16.11.2016

Numer pomocy SA.44666 (2016/N)

Państwo członkowskie Grecja

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Νέο Σχήμα λειτουργικής ενίσχυσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απο ΑΠΕ και 
ΣΗΘΥΑ

Podstawa prawna ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4414. Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —
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Cel pomocy Energia odnawialna

Forma pomocy Pozostałe – Λειτουργική ενίσχυση σύμφωνα με τις „Κατευθυντήριες γραμμές για τις 
Κρατικές Ενισχύσεις στον τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας για την περίοδο 
2014-2020”

Budżet Całkowity budżet: EUR 258 (w mln)

Intensywność pomocy 0 %

Czas trwania do 31.12.2025

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Λ. Μεσογείων 119,101 92 Αθήνα Ελλάδα

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 10.01.2017

Numer pomocy SA.46077 (2016/N)

Państwo członkowskie Francja

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aide au sauvetage en faveur du Groupe Areva

Podstawa prawna Avance en compte courant d'actionnaire

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna GROUPE AREVA

Cel pomocy Ratowanie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji

Forma pomocy Kredyt preferencyjny

Budżet Całkowity budżet: EUR 3 300 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania 06.04.2017 – 06.10.2017
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Sektory gospodarki Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Agence des Participations de l'Etat
139 rue de Bercy 75572 Paris CEDEX 12

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 30.01.2017

Numer pomocy SA.46134 (2016/N)

Państwo członkowskie Polska

Region Poland —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Program pomocy publicznej dla podmiotów zatrudniających osoby pozbawione 
wolności

Podstawa prawna Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1116)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie 
Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych 
Zakładów Pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 53)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc dla pracowników znajdujących się w niekorzystnej sytuacji lub 
pracowników niepełnosprawnych

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Budżet roczny: PLN 75 (w mln)

Intensywność pomocy 40 %

Czas trwania —

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Centralny Zarząd Służby Więziennej, ul. Rakowiecka 37A, 02-521 Warszawa
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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 05.10.2016

Numer pomocy SA.46361 (2016/N)

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region TEES VALLEY AND DURHAM Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Amendment to the regional aid map 2014-2020 of the United Kingdom for the 
period 2017-2020

Podstawa prawna N.A.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Rozwój regionalny

Forma pomocy Pozostałe – All forms of aid are possible.

Budżet —

Intensywność pomocy 25 %

Czas trwania 01.01.2017 – 31.12.2020

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

United Kingdom
Department for Business, Energy and Industrial Strategy 1 Victoria street, 
London, SW1H 0ET

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 13.02.2017

Numer pomocy SA.46574 (2016/N)

Państwo członkowskie Niemcy
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Region DEUTSCHLAND —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland

Podstawa prawna Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 300 (w mln)
Budżet roczny: EUR 75 (w mln)

Intensywność pomocy 60 %

Czas trwania 01.01.2017 – 31.12.2021

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (BAV)
Schloßplatz 9, 26603 Aurich

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 14.12.2016

Numer pomocy SA.46882 (2016/N)

Państwo członkowskie Dania

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Finansiering af vedvarende energi i Danmark (The financing of renewables in 
Denmark)

Podstawa prawna —

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Energia odnawialna

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: DKK 12 894 (w mln)

Intensywność pomocy 0 %
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Czas trwania do 31.12.2021

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Stormgade 2-6, DK-1470 København K

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 16.12.2016

Numer pomocy SA.46894 (2016/N)

Państwo członkowskie Rumunia

Region Sud-Vest, Bucuresti, Ilfov, Vest, 
Romania, Nord-Est, Centru, 
Nord-Vest, Sud-Est

—

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Modificarea schemei de sprijin pentru promovarea energiei electrice din surse 
regenerabile prin certificate verzi.

Podstawa prawna Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei 
din surse regenerabile de energie cu modificările și completările ulterioare
OG nr. 29/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 
energie (30 august 2010).
Legea nr. 139/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie.
OUG nr. 88/2011 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 
energie. (12 octombrie 2011)
Legea nr. 134/2012 pentru aprobarea OUG nr. 88/2011 privind modificare și 
completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare 
a producerii de energie din surse regenerabile de energie
OUG nr. 57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii de energie din surse regenerabile 
de energie
OUG nr. 79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor 
funciare nr. 138/2004, pentru completarea OUG nr. 82/2011 privind unele 
măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru 
modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie
HG nr. 994/2013 privind aprobarea măsurilor de reducere a numărului de 
certificate verzi în situațiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), c) și f) din Legea nr. 
220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovarea a producerii energiei din 
surse regenerabile de energie
Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/ 
2013 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovarea a producerii energiei din surse regenerabile de energie
HG …
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Energia odnawialna

Forma pomocy Pozostałe – green certificates

Budżet Całkowity budżet: RON 78 135 (w mln)
Budżet roczny: RON 3 906,75 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2016

Sektory gospodarki Wytwarzanie; przesyłanie; dystrybucja i handel energią elektryczną

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

CN Transelectrica S.A.
Str Olteni nr. 2-4, sector 3, cod poștal 030786, București

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 10.02.2017

Numer pomocy SA.47094 (2016/N)

Państwo członkowskie Francja

Region FRANCE Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Carte française des zones d'aides à finalité régionale (décision SA 38182 
(2014 N)) – 2ème utilisation de la réserve national de zonage

Podstawa prawna Décret no 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aides à finalité 
régionale et aux zones d'aides à l'investissement des petites et moyennes 
entreprises pour la période 2014-2020

Rodzaj środka pomocy — —

Cel pomocy Rozwój regionalny (w tym współpraca terytorialna)

Forma pomocy —

Budżet —

Intensywność pomocy 10 %

Czas trwania do 31.12.2020
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Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

CGET
5 rue Pleyel 93283 Saint-Denis

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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