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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)

(2018/C 317/01)

Data przyjęcia decyzji 15.12.2016

Numer pomocy SA.46228 (2016/N)

Państwo członkowskie Łotwa

Region Latvia —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Dalītas atkritumu savākšanas sistēmu attīstīšana

Podstawa prawna Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta 
mērķa „Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un 
reģenerāciju” 5.2.1.1. pasākuma „Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas 
attīstība” īstenošanas noteikumi; Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. 
gada 26. jūlija noteikumi Nr. 494

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Rozwój regionalny (w tym współpraca terytorialna), Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 5.4781 (w mln)
Budżet roczny: EUR 1.3695 (w mln)

Intensywność pomocy 35 %

Czas trwania —

Sektory gospodarki Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, Przetwarzanie i unieszkodliwianie 
odpadów innych niż niebezpieczne, Odzysk surowców z materiałów segrego-
wanych
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Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Smilšu iela 1, 152. kabinets, Riga, LV-1919

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.46525 (2016/N)

Państwo członkowskie Łotwa

Region Latvia —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Atbalsts atkritumu pārstrādes veicināšanai

Podstawa prawna Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumu Nr. 588 „Darbības 
programmas »Izaugsme un nodarbinātība« 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 
»Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un 
reģenerāciju« 5.2.1.2. pasākuma »Atkritumu pārstrādes veicināšana« īstenošanas 
noteikumi”” 14.2.apakšpunkts

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Rozwój regionalny (w tym współpraca terytorialna), Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 26.6799 (w mln)
Budżet roczny: EUR 5.9289 (w mln)

Intensywność pomocy 35 %

Czas trwania —

Sektory gospodarki Działalność związana ze zbieraniem; przetwarzaniem i unieszkodliwianiem 
odpadów; odzysk surowców

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Smilšu iela 1, 152. kabinets, Riga, LV-1919

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 06.07.2018

Numer pomocy SA.47412 (2017/EV)
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Państwo członkowskie Grecja

Region ELLADA Artykuł 107 ust. 3 lit. a),Artykuł 107 ust. 3 
lit. c)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aid scheme „General Entrepreneurship” of Development law 4399/2016

Podstawa prawna ΝΟΜΟΣ 4399/16, ΦΕΚ Α'117/22-06-2016

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc regionalna – pomoc inwestycyjna (art. 14) -Program, Pomoc na usługi 
doradcze na rzecz MŚP (art. 18), Pomoc dla przedsiębiorstw rozpoczynających 
działalność (art. 22)

Forma pomocy Dotacja/Dotacja na spłatę odsetek, Pozostałe, Korzyść podatkowa lub zwolnienie 
podatkowe – Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, Επιδότηση Κόστους δημιουρ-
γούμενης απασχόλησης

Budżet Budżet roczny: EUR 75 (w mln)

Intensywność pomocy 0 %

Czas trwania 19.10.2016 – 31.12.2017

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΝΙΚΗΣ 5-7, ΠΛ.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

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 14.02.2018

Numer pomocy SA.49331 (2017/N)

Państwo członkowskie Dania

Region BORNHOLMS AMT —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Bornholm Lufthavn

Podstawa prawna Finanslov 2017 § 28.56.03, samt kontrakt mellem Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsen og Bornholms Lufthavn
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Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc Bornholm Lufthavn

Cel pomocy Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Budżet roczny: DKK 26 (w mln)

Intensywność pomocy 0 %

Czas trwania 01.01.2014 – 31.12.2020

Sektory gospodarki Transport lotniczy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S

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 28.05.2018

Numer pomocy SA.49947 (2017/N)

Państwo członkowskie Belgia

Region VLAAMS GEWEST —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aid for videogames (VAF Gamefonds)

Podstawa prawna Decreet van 13 april 1999 houdende 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 (VAF-decreet)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Kultura

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 4.2 (w mln)
Budżet roczny: EUR 1.4 (w mln)

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania do 31.12.2021
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Sektory gospodarki Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

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 19.07.2018

Numer pomocy SA.50370 (2018/NN)

Państwo członkowskie Francja

Region — Obszary mieszane

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aide fiscale à l'investissement outre-mer (logement social)

Podstawa prawna — Article 199 undecies C du code général des impôts (CGI) modifié par l’article 
21 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014; 
article 46 AG sexdecies de l’annexe III au CGI; article 18 quater de l’annexe 
IV au CGI

— Article 244 quater X du CGI créé par l’article 21 de la loi no 2013-1278 du 
29 décembre 2013 de finances pour 2014; décrets, arrêtés et Bulletins 
officiels des finances publiques en cours de rédaction (dispositions 
applicables à compter du 1er juillet 2014 sous réserve de l’approuvé 
communautaire); article 199 ter U créé par l’article 21 de la loi no 2013- 
1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014; article 220 Z quinquies 
du CGI (créé par l’article 21 de la loi no 2013- 1278 du 29 décembre 2013 
de finances pour 2014)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Rozwój regionalny

Forma pomocy Korzyść podatkowa lub zwolnienie podatkowe

Budżet Budżet roczny: EUR 300 (w mln)

Intensywność pomocy —

Czas trwania 01.01.2018 – 31.12.2020

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

Direction générale des finances publiques
Bâtiment Colbert – Télédoc 341 139, rue de Bercy 75572 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 27.03.2018

Numer pomocy SA.50395 (2017/N)

Państwo członkowskie Niemcy

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Offshore-Netzumlage

Podstawa prawna German Energy-Industry Act (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Pozostałe – Reductions from the offshore-surcharge.

Budżet —

Intensywność pomocy %

Czas trwania Od 01.01.2019

Sektory gospodarki Transport kolejowy pasażerski; międzymiastowy, Transport kolejowy towarów

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 10.07.2018

Numer pomocy SA.50768 (2018/N)

Państwo członkowskie Węgry
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Region Hungary —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Hungarian film support scheme

Podstawa prawna 1. Act II of 2004 on motion pictures
2. Act LXXXI. of 1996 on Corporate and Dividend tax
3. Decree 67/2013 (X.17) of the Minister of Human Resources on the rules of 

State Aid to motion picture activities other than film production
4. Government Decree 439/2016 (XII.16) on the amount of funds collected in 

the deposit account reserved for the indirect support of cinematographic 
works.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Kultura

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia, Pozostałe – indirect support

Budżet Całkowity budżet: HUF 384 000 (w mln)
Budżet roczny: HUF 64 000 (w mln)

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania 10.07.2018 – 31.12.2024

Sektory gospodarki Działalność związana z filmami; nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Hungarian National Film Fund
(other aid grantors are: (i) the National Cultural Fund, (ii) the Ministry of Human 
Resources, and (iii) the Ministry of Finance)
1145 Budapest, Rona utca 174.

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 10.07.2018

Numer pomocy SA.50829 (2018/N)

Państwo członkowskie Niemcy

Region DEUTSCHLAND —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Richtlinie der BKM „Anreiz zur Stärkung der Filmproduktion in Deutschland” – 
Deutscher Filmförderfonds (DFFF)

Podstawa prawna Richtlinie der BKM „Anreiz zur Stärkung der Filmproduktion in Deutschland” – 
Deutscher Filmförderfonds (DFFF)
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Kultura

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 375 (w mln)
Budżet roczny: EUR 125 (w mln)

Intensywność pomocy 25 %

Czas trwania 01.08.2018 – 31.12.2020

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Filmförderungsanstalt (FFA)
Große Präsidentenstraße 9, 10178 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. 

Data przyjęcia decyzji 19.07.2018

Numer pomocy SA.51191 (2018/N)

Państwo członkowskie Łotwa

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Grozījumi attiecībā uz atbalstu atkritumu pārstrādes veicināšanai (ex SA.46525 
(2016/N))

Podstawa prawna Spēkā esošās atbalsta shēmas juridiskais pamats ir 2016. gada 30. augustā 
pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr. 588 „Darbības programmas 
»Izaugsme un nodarbinātība« 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa »Veicināt dažāda 
veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju« 5.2.1.2. 
pasākuma »Atkritumu pārstrādes veicināšana« īstenošanas noteikumi”.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Rozwój regionalny

Forma pomocy —

Budżet Całkowity budżet: EUR 46 842 695 (w mln)
Budżet roczny: EUR 10 409 487 (w mln)
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Intensywność pomocy 35 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

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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