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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 354/01)

Data przyjęcia decyzji 16.06.2014

Numer pomocy SA.36499 (2013/N)

Państwo członkowskie Polska

Region Poland —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Program horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony 
środowiska

Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele 
z zakresu ochrony środowiska – Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia, Dotacja/Dotacja na spłatę odsetek, Dotacja na spłatę 
odsetek, Kredyt preferencyjny

Budżet Całkowity budżet: PLN 1 700 (w mln)
Budżet roczny: PLN 1 700 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %
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Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, Wytwarzanie energii elektrycznej, Działal-
ność związana ze zbieraniem; przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; 
odzysk surowców, Działalność związana z rekultywacją i pozostałe usługi 
związane z gospodarką odpadami, Roboty budowlane specjalistyczne pozostałe

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1

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 14.12.2015

Numer pomocy SA.43657 (2015/N)

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) AID FOR INDIRECT COSTS OF RENEWABLE ENERGY SUPPORT IN THE UK

Podstawa prawna Section 8 of the Industrial Development Act 1982 (compensation for RO and 
FiT costs), and Section 8 of the Energy Act 2013 (reduction in CfD charges).

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Budżet roczny: GBP 288 (w mln)

Intensywność pomocy 85 %

Czas trwania 01.01.2016 – 01.01.2026

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
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Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Department for Business, Innovation and Skills
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 24.05.2017

Numer pomocy SA.46530 (2016/N)

Państwo członkowskie Słowacja

Region Bratislavský —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Národný futbalový štadión

Podstawa prawna § § 10 až 11 f zákona .č 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon 
č. 358/2015 Z. z. Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci 
a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej 
pomoci)

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna NFŠ, a.s.

Cel pomocy Infrastruktura sportowa i wielofunkcyjna infrastruktura rekreacyjna, Usługi 
świadczone w ogólnym interesie gospodarczym

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia, Pozostałe

Budżet Całkowity budżet: EUR 35,96 (w mln)
Budżet roczny: EUR 27,2 (w mln)

Intensywność pomocy 47,8 %

Czas trwania Od 31.12.2017

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
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Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava, Slovenská republika

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 20.12.2016

Numer pomocy SA.46575 (2016/N)

Państwo członkowskie Polska

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Resolution scheme for cooperative banks and small commercial banks

Podstawa prawna Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 
depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji ustawa o podatku dochodowym 
od osób prawnych

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia, Gwarancja, Pożyczka/Zaliczki zwrotne, Korzyść pod-
atkowa lub zwolnienie podatkowe

Budżet Całkowity budżet: PLN 29 000 (w mln)

Intensywność pomocy —

Czas trwania do 30.06.2017

Sektory gospodarki DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. ks. Ignacego Skorupki 4, 00-546 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 04.08.2017

Numer pomocy SA.46664 (2017/N)

Państwo członkowskie Niderlandy

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) State guarantee on senior debt funding for loans to shipping companies

Podstawa prawna Wet van 29 februari 1996, houdende vaststelling regels inzake de verstrekking 
van subsidies door de Minister van Economische Zaken

Rodzaj środka pomocy — —

Cel pomocy MŚP, Rozwój sektorowy

Forma pomocy Gwarancja

Budżet —

Intensywność pomocy Środek nie stanowi pomocy

Czas trwania —

Sektory gospodarki Transport morski i wodny przybrzeżny towarów, Pozostałe formy udzielania 
kredytów

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Nederland
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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 24.05.2017

Numer pomocy SA.46817 (2016/N)

Państwo członkowskie Słowacja

Region Stredné Slovensko —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Predaj budov bývalej polikliniky v Turzovke spoločnosti TURZOVSKÁ 
POLIKLINIKA, s.r.o.

Podstawa prawna Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci 
a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej 
pomoci) – http://www.antimon.gov.sk/data/files/459_zakon-c-358_2015-o- 
uprave-niektorych-vztahov-v-oblasti-statnej-pomoci-a-minimalnej-pomoci-a-o- 
zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov-zakon-o-statnej-pomoci.pdf. Zákon 
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyššieho územného celku v znení neskorších 
předpisov, postup v zmysle paragraph 9a odst. 8 písm. e).

Rodzaj środka pomocy — TURZOVSKÁ POLIKLINIKA, s.r.o.

Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Pozostałe – Sale of the property below the market price and without public 
procurement

Budżet Całkowity budżet: EUR 0.596 (w mln)

Intensywność pomocy Środek nie stanowi pomocy

Czas trwania —

Sektory gospodarki Opieką zdrowotna

C 354/6 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.10.2017

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
http://www.antimon.gov.sk/data/files/459_zakon-c-358_2015-o-uprave-niektorych-vztahov-v-oblasti-statnej-pomoci-a-minimalnej-pomoci-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov-zakon-o-statnej-pomoci.pdf
http://www.antimon.gov.sk/data/files/459_zakon-c-358_2015-o-uprave-niektorych-vztahov-v-oblasti-statnej-pomoci-a-minimalnej-pomoci-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov-zakon-o-statnej-pomoci.pdf
http://www.antimon.gov.sk/data/files/459_zakon-c-358_2015-o-uprave-niektorych-vztahov-v-oblasti-statnej-pomoci-a-minimalnej-pomoci-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov-zakon-o-statnej-pomoci.pdf


Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina

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 08.02.2017

Numer pomocy SA.46974 (2016/N)

Państwo członkowskie Rumunia

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Prelungirea schemei de credite la export pe termen scurt

Podstawa prawna 1) the Law no 96/2000 regarding the organization and operating of Eximbank;
2) the Government Decision no 534/2007 regarding the setting up, 

responsibilities, abilities and operating mode of the Inter-Ministerial 
Committee for Financing, Guarantee and Insurance and the regulations of 
the financing, guarantee and insurance operations provided by Eximbank on 
behalf and for the account of the Romanian State;

3) the Norm on short term export credit insurance for non-marketable and 
temporarily non-marketable risks.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Wspieranie eksportu i internacjonalizacji

Forma pomocy —

Budżet Całkowity budżet: RON 35,65 (w mln)

Intensywność pomocy —

Czas trwania 01.01.2017 – 31.12.2021

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
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Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK S.A.
6A Barbu Delavrancea Street, Bucuresti, Romania

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 28.07.2017

Numer pomocy SA.47781 (2017/N)

Państwo członkowskie Belgia

Region REGION WALLONNE —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Régime d’aide au sauvetage et à la restructuration pour les faibles montants et 
petits bénéficiaires

Podstawa prawna Régime d’aides au sauvetage et à la restructuration pour les faibles montants et 
les petits bénéficiaires

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Ratowanie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, Pomoc na 
restrukturyzację, MŚP

Forma pomocy Gwarancja, Inne formy pozyskiwania kapitału, Zaliczki zwrotne, Kredyt 
preferencyjny

Budżet Całkowity budżet: EUR 80 (w mln)

Intensywność pomocy 60 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
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Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

REGION WALLONNE VIA LA SOGEPA
38 BOULEVARD AVROY 4000 LIEGE

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 24.07.2017

Numer pomocy SA.48384 (2017/N)

Państwo członkowskie Niemcy

Region DEUTSCHLAND —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Förderung von nicht investiven Maßnahmen zur Umsetzung des Nationalen 
Radverkehrsplans 2020

Podstawa prawna Nationaler Radverkehrsplan (NRVP) II

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Koordynacja transportu, Ochrona środowiska, Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 18 (w mln)

Intensywność pomocy 80 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur – Referat G 24
Invalidenstr. 44, 10115 Berlin

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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