
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

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 276/05) 

Numer środka pomocy państwa X 122/08 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego NVF/ESF/RF/254/2008/RV 

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

Organ przyznający pomoc Národní vzdělávací fond, o. p. s. 
Opletalova 25 
110 00 Praha 1 
ČESKÁ REPUBLIKA 

http://www.nvf.cz 

Nazwa środka pomocy Blokový grant – Fond pro podporu výzkumu/2. výzva opatření A 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Memorandum o porozumění pro implementaci Norského finančního 
mechanizmu pro 2004–2009 (mezi Českou republikou a Norskem) 
Memorandum o porozumění pro implementaci EHP finančního mecha
nizmu pro 2004–2009 (mezi Českou republikou a Islandem, Lichten 
štejnskem a Norskem) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.eea-researchfund.cz 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 3.11.2008–31.7.2009 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

59,55 CZK (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)) 90 % —
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Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 65 % 15 % 

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

40 % 20 % 

Numer środka pomocy państwa X 123/08 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Das Programm wird nach der „De-minimis“- bzw. Kleinbeihilfenrege
lung abgewickelt. 

Nazwa regionu (NUTS) Hessen 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc BM H Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen mbH 
Bewilligungsausschuss des Fonds „Mittelhessenfonds GmbH“ 
IB H Beteiligungs-Managementgesellschaft mbH (BM H) 
Schumannstraße 4—6 
60325 Frankfurt am Main 
DEUTSCHLAND 

http://www.bmh-hessen.de 

Nazwa środka pomocy Mittelhessenfonds GmbH: Ein Finanzierungsangebot für Gründer und 
Mittelstand im Regierungsbezirk Gießen, Schwerpunkt Medizintechnik 
hier: Investitionsbeteiligungen im Rahmen des „Mittelhessenfonds“ 
Zinsverbilligung von marktgerecht vergüteten darlehensähnlichen stillen 
Beteiligungen und gegebenenfalls Nachrangdarlehen, soweit zur Finan
zierung von Investitionen verwendet 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Operationelles EFRE-Programm „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“ 2007 bis 2013 des Landes Hessen 
Haushaltsgesetze des Landes Hessen 
Hessisches Mittelstandsförderprogramm 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.mittelhessenfonds.de 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 184/07 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

2,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka, Dopłata do oprocentowania 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

II 2 — 069-d-60-15 — 5,00 EUR (in Mio.) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

— —
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Numer środka pomocy państwa X 124/08 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Deutschland 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbrau
cherschutz und Landesentwicklung 
Calenberger Straße 2 
30169 Hannover 
DEUTSCHLAND 

http://www.ml.niedersachsen.de 

Nazwa środka pomocy Verfahrenstechnische und mikrobiologische Optimierung der stoffli
chen Umsetzung von primär cellulosehaltigen landwirtschaftlichen 
Reststoffen zur Erzeugung von Biogas 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO (Nds. MBl. 1996, S. 1868) 
Bewilligungsbescheid (s. Web Link) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.ml.niedersachsen.de/master/C51585202_N51583645_L20_ 
D0_I655.html 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 
Fa. ARES 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.11.2008 

Sektor(y) gospodarki Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,37 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) v 

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

Numer środka pomocy państwa X 125/08 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego ES51 

Nazwa regionu (NUTS) Cataluna 
Obszary nieobjęte pomocą

PL C 276/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.11.2009

http://www.ml.niedersachsen.de
http://www.ml.niedersachsen.de/master/C51585202_N51583645_L20_D0_I655.html
http://www.ml.niedersachsen.de/master/C51585202_N51583645_L20_D0_I655.html


Organ przyznający pomoc Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM) 
Paseo de Gracia, 129 
08008 Barcelona 
ESPAÑA 

http://www.acc10.cat 

Nazwa środka pomocy Ayudas para la creación de ocupación ligada a proyectos de inversión 
empresarial considerados estratégicos para la economía catalana 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución IUE/812/2008, de 4 de marzo, por la que se aprueban las 
bases reguladoras del programa de ayudas a proyectos de inversión 
empresarial considerados estratégicos para la economía catalana i se 
hacen públicas las convocatorias para el año 2008 (DOGC núm. 
5096 de 25.3.2008) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.gencat.net/eadop/imagenes/5096/08059014.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 26.3.2008–31.12.2008 

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

Rodzaj beneficjenta SME 
large enterprise 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

2,00 EUR million 

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 

15 % 10 % 

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

15 % — 

Numer środka pomocy państwa X 126/08 

Państwo członkowskie Dania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 07/07410 

Nazwa regionu (NUTS) Danmark 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Erhvervs- og Byggestyrelsen 
Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
DANMARK 

http://ebst@ebst.dk
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Nazwa środka pomocy Innovation og Viden — dansk regionalfondsprogram under målet om 
regional konkurrenceevne og beskæftigelse 
Flere og bedre job — dansk socialfondsprogram under målet om 
regional konkurrenceevne og beskæftigelse 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Rådets Forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den 
Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1260/1999. 
Lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra 
Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.ebst.dk/file/5467/Regionalfondsprogram 
http://www.ebst.dk/file/5469/Socialfondsprogram 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2007–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

400,00 DKK (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka, Kapitał podwyższonego ryzyka, Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

nævnt ovenfor, forordning 1083/2006 — 248,00 DKK (mio.) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Pomoc dla nowo utworzonych małych przed
siębiorstw (art. 14) 

25 % — 

Pomoc na rzecz małych przedsiębiorstw 
nowo utworzonych przez kobiety (art. 16) 

15 % — 

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 50 % 10 % 

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

50 % — 

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27) 50 % — 

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

10 000 000 DKK — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 65 % 10 % 

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

40 % 10 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

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

75 % — 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

10 000 000 DKK —
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Pomoc na usługi doradcze w zakresie inno
wacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36) 

10 000 000 DKK — 

Pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko 
wykwalifikowanego personelu (art. 37) 

10 000 000 DKK — 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 35 % 10 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 70 % 10 %
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