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(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 442/01)

Data przyjęcia decyzji 10.11.2017

Numer pomocy SA.40348 (2015/NN)

Państwo członkowskie Hiszpania

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables, 
cogeneración y residuos

Podstawa prawna Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables, 
cogeneración y residuos, Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se 
aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables 
a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de 
fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y Orden IET/1459/2014, 
de 1 de agosto, por la que se aprueban los parámetros retributivos y se establece 
el mecanismo de asignación del régimen retributivo específico para nuevas 
instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los sistemas eléctricos de los territorios 
no peninsulares

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Ochrona środowiska, Oszczędność energii

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Budżet roczny: EUR 6 402,1 (w mln)

Intensywność pomocy —
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Czas trwania 11.06.2014 – 10.06.2024

Sektory gospodarki Wytwarzanie energii elektrycznej

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
Paseo de la Castellana, 160 – 28046 Madrid, Spain

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 25.07.2017

Numer pomocy SA.46806 (2016/N)

Państwo członkowskie Włochy

Region TRENTO Obszary nieobjęte pomocą

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aiuti a sostegno del trasporto combinato

Podstawa prawna Legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 – art. 16 bis (articolo aggiunto dall'art. 
66, comma 2 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 e modificato dall'art. 35 della l. 
p. 14 maggio 2014, n. 3)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Koordynacja transportu, Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 9 (w mln)
Budżet roczny: EUR 3 (w mln)

Intensywność pomocy 30 %

Czas trwania do 31.12.2019

Sektory gospodarki Transport kolejowy towarów

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante 15 – 38122 Trento
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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 31.07.2017

Numer pomocy SA.47683 (2017/N)

Państwo członkowskie Finlandia

Region PIRKANMAA Obszary nieobjęte pomocą

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Tampere Areena
Tampere Arena

Podstawa prawna Liikuntalaki 390/2015; Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/ 
2009; Valtionavustuslaki 688/2001
Idrottslag 390/2015; Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverk-
samhet 1705/2009; Statsunderstödslag 688/2001

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc Tampere Arena (KOY Tampereen Monitoi-
miareena)

Cel pomocy Infrastruktura sportowa i wielofunkcyjna infrastruktura rekreacyjna, Kultura

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia, Pożyczka/Zaliczki zwrotne, Inne formy pozyskiwania 
kapitału

Budżet Całkowity budżet: EUR 44 (w mln)

Intensywność pomocy 42 %

Czas trwania Od 01.09.2017

Sektory gospodarki Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 
Działalność sportowa; rozrywkowa i rekreacyjna

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Undervisnings- och kulturministeriet
Tampereen kaupunki
Tammerfors stad
Meritullinkatu 10, Helsinki / PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO
Sjötullsgatan 10, Helsingfors / PB 29, 00023 Statsrådet

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 14.06.2017

Numer pomocy SA.47779 (2017/N)

22.12.2017 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 442/3

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


Państwo członkowskie Włochy

Region FRIULI-VENEZIA GIULIA Obszary mieszane

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Friuli Venezia Giulia – Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato

Podstawa prawna Regional Law No 7 of 22 March 2004 „Interventi per lo sviluppo del trasporto 
combinato”, as amended by regional law n. 24/2016, art. 6 par. 8 and 9;
Draft amendment of the regional Decree No 0213 of 28 June 2004 of the 
President of FVG Region adopting an implementing regulation of Article 7 of the 
above mentioned regional law.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacja/Dotacja na spłatę odsetek

Budżet Całkowity budżet: EUR 6 (w mln)
Budżet roczny: EUR 1 (w mln)

Intensywność pomocy 30 %

Czas trwania do 31.12.2021

Sektory gospodarki Transport kolejowy towarów, Transport drogowy towarów, Transport morski 
i wodny przybrzeżny towarów, Działalność usługowa wspomagająca transport

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale infrastrutture e territorio
Servizio trasporto pubblico regionale e locale
Via Giulia 75/1 – Trieste

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 12.10.2017

Numer pomocy SA.48248 (2017/N)

Państwo członkowskie Włochy

Region ITALIA Artykuł 107 ust. 3 lit. a), Artykuł 107 ust. 3 
lit. c), Obszary nieobjęte pomocą
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Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Podstawa prawna Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 (pubblicato 
nella G.U.R.I. del 29/1/2015, n. 23)
Decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016 (pubblicato 
nella G.U.R.I. del 21/12/2016, n 297)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc regionalna – pomoc inwestycyjna (art. 14) -Program, Pomoc 
inwestycyjna dla MŚP (art. 17), Badania przemysłowe (art. 25 ust. 2 lit. b)), 
Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 25 ust. 2 lit. c)), Pomoc na innowacje 
procesowe i organizacyjne (art. 29), Pomoc na działalność badawczo-rozwojową 
w sektorze rybołówstwa i akwakultury (art. 30), Pomoc inwestycyjna 
umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych niż normy 
unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony 
środowiska w przypadku braku norm unijnych (art. 36), Pomoc inwestycyjna na 
wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych (art. 37), Pomoc 
inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną (art. 38), Pomoc 
na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji (art. 40), Pomoc 
inwestycyjna na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów (art. 47)

Forma pomocy Dotacja/Dotacja na spłatę odsetek, Pożyczka/Zaliczki zwrotne

Budżet Budżet roczny: EUR 450 (w mln)

Intensywność pomocy —

Czas trwania 30.01.2015 – 31.12.2020

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa 
SpA
via Calabria, 46 – 00187 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 25.10.2017

Numer pomocy SA.48759 (2017/N)

Państwo członkowskie Włochy
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Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) NOTIFICA NORMA MERCI CASO SA 45482 (2016/N) – PROROGA

Podstawa prawna L’art. 1, comma 294, della L. 190/2014 (per l’anno 2015) e s.m.i. E Il D.L. n. 185 
del 25 novembre 2015 (c.d. D.L. Giubileo), come emanato con modificazioni 
dalla legge n. 9 del 22 gennaio 2016 pubblicato in G.U. del 23 gennaio 2016 
(per gli anni 2016 e 2017) E Il D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, come emanato con 
modificazioni dalla come convertito con modifiche dalla Legge N. 96 del 
21 giugno 2017.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Ochrona środowiska, Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 200 (w mln)

Intensywność pomocy 30 %

Czas trwania 01.01.2018 – 31.12.2019

Sektory gospodarki Transport kolejowy towarów

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Via Nomentana 2 – 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. 
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