
Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na 
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze 
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie 

wyłączeń blokowych) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2009/C 252/03) 

Numer środka pomocy państwa X 31/08 

Państwo członkowskie Litwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Lithuania 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 
Gedimino pr. 38/2 
LT-01104 Vilnius 
LIETUVA/LITHUANIA 

http://www.ukmin.lt 

Nazwa środka pomocy Ekonomikos augimo veiksmų programos I prioriteto „Ūkio konkuren
cingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technolo
ginė plėtra“ priemonė „Intelektas LT“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymas 
Nr. 4-438 „Dėl VP2-1.3-ŪM-02-K priemonės „Intelektas LT“ projektų 
finansavimo sąlygų aprašo“ (Žin., 2008, Nr. 116-4433) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=328381 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 29.9.2008–31.12.2013 

Sektor(y) gospodarki Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, badania naukowe 
i prace rozwojowe 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

33,33 miliona LTL 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 
788 „Dėl Ekonomikos aigimo veiksmų programos patvirtinimo“. – 
200,00 mln. LTL 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na 
zatrudnienie (art. 13) Program pomocy 

— — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % — 

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 
ust. 2 lit. c)) 

25 % 20 %
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Numer środka pomocy państwa X 32/08 

Państwo członkowskie Litwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Lithuania 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 
Gedimino pr. 38/2 
LT-01104 Vilnius 
LIETUVA/LITHUANIA 

http://www.ukmin.lt 

Nazwa środka pomocy Sanglaudos skatinimo veiksmų programos I prioriteto „Vietinė ir urba
nistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas 
turizmo plėtrai“ priemonė „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo 
objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 29 d. 
įsakymas Nr. 4-441 „Dėl VP3-1.3-ŪM-02-V priemonės „Viešųjų nekil
nojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo 
reikmėms“ projektų finansavimo sąlygų aprašo“ (Žin., 2008, Nr. 117- 
4459). 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=328507 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 29.9.2008–31.12.2013 

Sektor(y) gospodarki Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych 
i rekreacyjnych, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

40,18 miliona LTL 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. 
nutarimas Nr. 787 „Dėl sanglaudos Skatinimo veiksmų programos 
patvirtinimo“ – 215,70 mln. LTL 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na 
zatrudnienie (art. 13) Program pomocy 

50 % 20 % 

Numer środka pomocy państwa X 33/08 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) Marche 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Marche Servizio industria Artigianato Energia 
Via Tiziano 44 
60125 Ancona AN 
ITALIA 

http://www.marche.impresa.net 

Nazwa środka pomocy Promozione di progetti a favore dei sistemi produttivi locali, distretti 
industriali, distretti produttivi filiere produttive, delle reti di imprese 
e dei processi di aggregazione di imprese 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

DDS 17/SS1 del 29.9.2008 — Bando per la promozione dei progetti 
a favore dei sistemi produttivi locali 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.marcheimpresa.net/ita/ServizioIA/cstampa/default.htm 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 29.9.2008–31.12.2013 

Sektor(y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

2,24 miliona EUR 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na 
zatrudnienie (art. 13) Program pomocy 

10 % 30 % 

Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

20 % — 

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 
26) 

50 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 80 % 

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 
ust. 2 lit. c)) 

25 % 60 % 

Numer środka pomocy państwa X 35/08 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Valle d'Aosta 
Obszary mieszane
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Organ przyznający pomoc Regione autonoma Valle d'Aosta-Assessorato Agricoltura e risorse natu
rali Dipartimento Agricoltura 
Loc. Grande Charrière 66 
Saint Christophe 
11020 Aosta AO 
ITALIA 

http://www.regione.vda.it 

Nazwa środka pomocy Aiuti alle aziende operanti nel settore della trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti agricoli 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

art. 56 del Titolo III (Disciplina degli interventi regionali in materia di 
agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alle leggi regionali 
16 novembre 1999, n. 36, e 28 aprile 2003, n. 18) della legge regio
nale 12 dicembre 2007, n. 32 e ss.mm e ii.Pubblicazione sul BUR 
n. 53 del 27.12.2007 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp?pk_ 
allegato=1287 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XA 7002/2008 

Czas trwania pomocy 1.10.2008–30.6.2014 

Sektor(y) gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,50 miliona EUR 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka, dopłata do oprocentowania, dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

40 % — 

Numer środka pomocy państwa X 37/08 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 45757/08/08100 

Nazwa regionu (NUTS) Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, 
Střední Morava, Moravskoslezko 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 
ČESKÁ REPUBLIKA 

http://www.mpo.cz 

Nazwa środka pomocy Eko-energie, -2. výzva
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Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání 
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně někte
rých souvisejících zákonů 
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppi/ 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.10.2008–31.3.2012 

Sektor(y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

2 000 milionów CZK 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Strukturální fond – ERDF – 1 700 milionů CZK 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na 
zatrudnienie (art. 13) Program pomocy 

40 % 20 %
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