
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 263/05) 

Numer środka pomocy państwa X 162/08 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Bayern 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a), Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Bayerische Forschungsstiftung 
Prinzregentenstraße 7 
80538 München 
DEUTSCHLAND 

http://www.forschungsstiftung.de 

Nazwa środka pomocy Förderprogramm „Hochtechnologien für das 21. Jahrhundert” 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Gesetz über die Errichtung der Bayerischen Forschungsstiftung vom 
24.7.1990 (GVBl S. 241), zuletzt geändert durch § 22 des Gesetzes 
vom 16.12.1999 (GVBl S. 521); Satzung der Bayerischen Forschun
gsstiftung vom 5.2.1991 (GVBl S. 49), zuletzt geändert durch Satzung 
vom 1.4.2008 (GVBl S. 95) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.forschungsstiftung.de/index2.php?level=3&id=35&lang=de 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany N 424/05 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

25,00 EUR (w mln) 

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 % 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 100 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 20 % 

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

25 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

50 % —

PL 5.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 263/11

http://www.forschungsstiftung.de
http://www.forschungsstiftung.de/index2.php?level=3&amp;id=35&amp;lang=de


Numer środka pomocy państwa X 163/08 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit 
Wilhelm-Buck-Str. 2 
01067 Dresden 
DEUTSCHLAND 

http://www.smwa.sachsen.de 

Nazwa środka pomocy EFRE Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Beteiligungsgrundsätze der Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen 
GmbH & CO. KG 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.wachstumsfonds-sachsen.de/information.html 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany N 364/04 
Zmiany N 301/08 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2014 

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

Rodzaj beneficjenta SME 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

35,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Kapitał podwyższonego ryzyka 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

1999DE161PO006 — 15,00 EUR (in Mio.) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Pomoc w formie kapitału podwyższonego 
ryzyka (art. 28–29) 

— — 

Numer środka pomocy państwa X 165/08 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Bayern 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc LGA-Innovationsberatungsstelle Nordbayern 
Luitpoldstraße 15 
84034 Landshut 
DEUTSCHLAND 

http://lga.de/lga/index_de.shtml
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Nazwa środka pomocy Richtlinien zur Förderung von Umweltberatungen und Umweltmana
gementsystemen bei kleinen und mittleren Unternehmen (Bayerisches 
Umweltberatungs- und Auditprogramm) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz vom 12.5.2006 (Az.: 1A3d- 
U8033.3-2006/1-1; AllMBl S. 168) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.lga.de/lga/de/download/ib_bubp_richtlinien.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 154/06 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2009 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,50 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

C(2007) 3187 — 2,00 EUR (in Mio.) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze 

(art. 26) 

50 % — 

Numer środka pomocy państwa X 168/08 

Państwo członkowskie Belgia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW. 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale 
Administration de l'Economie et de l'Emploi 
Boulevard du Jardin Botanique 20 
1035 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIЁ 

http://www.bruxelles.irisnet.be 
http://www.primespme.be 

Nazwa środka pomocy Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 
2008 relatif aux aides de préactivité et pour le recours aux études et 
aux services de conseils extérieurs. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 
2008 relatif aux aides de préactivité et pour le recours aux études et 
aux services de conseils extérieurs, en application de l'ordonnance 
organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion 
de l'expansion économique.
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Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.just.fgov.be 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 223/08 

Czas trwania pomocy 14.12.2008–14.12.2018 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

3,00 EUR (w mln) 

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 % 

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

50 % — 

Numer środka pomocy państwa X 169/08 

Państwo członkowskie Łotwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Lauku atbalsta dienests 
Republikas laukums 2 
Rīga, LV-1981 
LATVIJA 

http://www.lad.gov.lv 

Nazwa środka pomocy Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ministru kabineta 2008. gada 21. aprīļa noteikumi Nr. 300 Kārtība, 
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu 
iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Atbalsts uzņēmumu radīšanai 
un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādo 
šanu)” (Vēstnesis, 8.5.2008, nr. 70) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=174941 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 124/08 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–30.12.2013
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Sektor(-y) gospodarki Chów i hodowla pozostałych zwierząt, Produkcja artykułów spożyw
czych, Produkcja napojów, Produkcja wyrobów tekstylnych, Produkcja 
odzieży, Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych, Produkcja 
wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów 
ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, Produkcja papieru 
i wyrobów z papieru, Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników 
informacji, Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, Produkcja 
podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych 
wyrobów farmaceutycznych, Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych, Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 
niemetalicznych, Produkcja metalowych wyrobów gotowych, 
z wyłączeniem maszyn i urządzeń, Produkcja komputerów, wyrobów 
elektronicznych i optycznych, Produkcja urządzeń elektrycznych, 
Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
Produkcja mebli, Produkcja wyrobów, pozostała, Naprawa 
i instalowanie maszyn i urządzeń, wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klima
tyzacyjnych, Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, Odprowadzanie 
i oczyszczanie ścieków 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

12,12 LVL (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

http://www.zm.gov.lv/doc_upl/20080709_lap1.pdf – LVL 55,95 (miljo- 
nos) 

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 % 

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

8 % —

PL 5.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 263/15

http://www.zm.gov.lv/doc_upl/20080709_lap1.pdf

