
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 271/07) 

Numer środka pomocy państwa X 185/08 

Państwo członkowskie Łotwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Hipotēku un zemes banka” 
Doma lauk. 4 
Rīga, LV-1977 
LATVIJA 

http://www.hipo.lv 

Nazwa środka pomocy Uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programma 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

22.5.2008 Ministru kabineta rīkojums nr. 275 (prot. Nr. 30 21.§) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2668 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 146/08 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2020 

Sektor(-y) gospodarki Przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych i motocykli, transport i gospodarka maga
zynowa, Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastro
nomicznymi, informacja i komunikacja, Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna, pozostała działalność usługowa 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

100,00 LVL (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka 

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 

15 % —
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Numer środka pomocy państwa X 186/08 

Państwo członkowskie Łotwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc v/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 
Pērses iela 2 
Rīga, LV-1442 
LATVIJA 

http://www.liaa.gov.lv 

Nazwa środka pomocy Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts rūpnieciskā īpašuma 
tiesību nostiprināšanai 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=183245 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=183245 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.12.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,20 LVL (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Komisijas Lēmums 24.9.2007., ar ko pieņem darbības programmu 
“Uzņēmējdarbība un Inovācijas” Kopienas palīdzībai no Eiropas Reģio
nālās attīstības fonda atbilstīgi konverģences mērķim Latvijā 
CCI 2007 LV 16 1 PO 001 – LVL 0,85 (miljonos) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Pomoc na pokrycie kosztów praw własności 
przemysłowej dla MŚP (art. 33) 

45 % —
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Numer środka pomocy państwa X 187/08 

Państwo członkowskie Łotwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc v/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 
Pērses iela 2 
Rīga, LV-1442 
LATVIJA 

http://www.liaa.gov.lv 

Nazwa środka pomocy Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=183245 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=183245 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.12.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

4,50 LVL (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Komisijas Lēmums 24.9.2007., ar ko pieņem darbības programmu 
“Uzņēmējdarbība un Inovācijas” Kopienas palīdzībai no Eiropas Reģio
nālās attīstības fonda atbilstīgi konverģences mērķim Latvijā 
CCI 2007 LV 16 1 PO 001 – LVL 19,13 (miljonos) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

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

60 % — 

Numer środka pomocy państwa X 188/08 

Państwo członkowskie Litwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego LT 

Nazwa regionu (NUTS) Lithuania 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a)
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Organ przyznający pomoc Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 
Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6) 
LT-01103 Vilnius 
LIETUVA/LITHUANIA 

http://www.zum.lt 

Nazwa środka pomocy Pagalba kokybiškų žemės ūkio produktų gamybai skatinti 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 23 d. 
įsakymas Nr. 3D-184 „Dėl pagalbos kokybiškų žemės ūkio produktų 
gamybai skatinti teikimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2007, Nr. 46- 
1759; 2008, Nr. 27-991, Nr. 146-5885) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=315759 
http://www.zum.lt/lt/teisine-informacija/isakymai/4434/ 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XA 7015/08 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Przetwórstwo przemysłowe, Produkcja artykułów spożywczych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

4,00 LTL (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 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 80 % 20 % 

Numer środka pomocy państwa X 191/08 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Baden-Wüerttemberg 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank 
Postfach 10 29 43 
70025 Stuttgart 
DEUTSCHLAND 

http://www.l-bank.de
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Nazwa środka pomocy Agrar- und Ernährungswirtschaft — Wachstum und Wettbewerb 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Rechtsgrundlage ist das Gesetz über die Landeskreditbank — Föderbank 
vom 11.11.1998 (Gesetzblatt für Baden-Württemberg (GBl.) vom 
18.11.1998, S. 581), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2007 
(GBl. vom 14.12.2007, S. 581) in Verbindung mit dem Programmmer
kblatt Agrar- und Ernährungswirtschaft — Wachstum und Wettbewerb 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.l-bank.de/agrar-wettbewerb 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.2.2009–30.6.2014 

Sektor(-y) gospodarki Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbio
rach, Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działal
ność usługową, Leśnictwo i pozyskiwanie drewna, Przetwarzanie 
i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa, Przetwa
rzanie i konserwowanie owoców i warzyw, Produkcja olejów 
i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, Wytwarzanie 
wyrobów mleczarskich, Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, 
skrobi i wyrobów skrobiowych, Produkcja wyrobów piekarskich 
i mącznych, Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, Produkcja 
gotowych paszy i karmy dla zwierząt, Produkcja napojów, Produkcja 
wyrobów tytoniowych, Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawio
nych, Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; 
produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, 
Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt, Sprzedaż 
hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, Sprzedaż deta
liczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, Sprzedaż detaliczna 
owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach, Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, 
wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach, Sprzedaż detaliczna napojów alkoho
lowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych skle
pach, Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach, Sprzedaż detaliczna żywności prowa
dzona w wyspecjalizowanych sklepach, pozostała, Działalność usłu
gowa związana z wyżywieniem 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,14 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dopłata do oprocentowania 

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) 

20 % —
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