
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 276/07) 

Numer środka pomocy państwa X 134/08 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Ministerstvo zemědělství 
Těšnov 17 
117 05 Praha 1 
ČESKÁ REPUBLIKA 

htttp://www.mze.cz 

Nazwa środka pomocy Vrácení části spotřební daně zaplacené v cenách minerálních olejů 
uvedených v § 45 odst. 2 písm. c) zákona č. 353/2003 Sb., 
o spotřebních daních, ve znění p.p. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění p.p. 
Vyhláška č. 395/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2008 Sb., 
o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené 
v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské 
prvovýrobě 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/182_793.html 
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb08395&cd=76&typ=r 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.12.2008–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Uprawy rolne inne niż wieloletnie, Uprawa roślin wieloletnich, 
Rozmnażanie roślin, Działalność usługowa wspomagająca produkcję 
roślinną, Działalność usługowa następująca po zbiorach 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1,50 CZK (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Środek fiskalny 

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 ochronę środowiska w formie ulg 
podatkowych (art. 25) 

1 373 CZK —
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Numer środka pomocy państwa X 135/08 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Saarland 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Saarland Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft 
Franz-Josef-Röder-Straße 17 
66119 Saarbrücken 
DEUTSCHLAND 

http://www.saarland.de/ministerium_wirtschaft_wissenschaft.htm 

Nazwa środka pomocy Regionales Förderprogramm des Saarlandes für kleine und mittlere 
Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (einschließlich Tourismus) 
vom 1.12.2008 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 44 der Landeshaushaltsordnung des Saarlandes (LHO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 5.11.1999 (Amtsblatt vom 11.2.2000, 
S. 194 ff), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15.2.2006 
(Amtsblatt vom 6.4.2006, S. 474 ff), Amtsblatt des Saarlandes 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.saarland.de/8974.htm 
http://www.vorschriften.saarland.de/verwaltungsvorschriften.htm 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 160/06 

Czas trwania pomocy 1.12.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

4,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

2007DE162PO002 — 0,50 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) 

20 % — 

Numer środka pomocy państwa X 136/08 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Österreich 
Obszary mieszane
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Organ przyznający pomoc Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 
Abteilung V/4 (Tourismusförderung) 
Stubenring 1 
1011 Wien 
ÖSTERREICH 

http://www.bmwa.gv.at 

Nazwa środka pomocy TOP-Tourismus-Förderung 2007—2013 Teil A 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Richtlinien des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit für die TOP- 
Tourismus-Förderung 2007—2013 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.oeht.at/page/media/download/top/RTOP2007n. 
Notifizierung.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.11.2008–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Transport lądowy oraz transport rurociągowy, Zakwaterowanie, Dzia 
łalność usługowa związana z wyżywieniem, Działalność związana 
z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań 
dźwiękowych i muzycznych, Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości, Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania 
i analizy techniczne, Wynajem i dzierżawa, Działalność organizatorów 
turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działal
ność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, 
Edukacja, Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajem
nymi, Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna, Działalność 
usługowa indywidualna, pozostała 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

21,80 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) 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 % 

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

30 % — 

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

20 % — 

Numer środka pomocy państwa X 137/08 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Thüringen 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a)
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Organ przyznający pomoc Staatliches Forstamt Frauenwald 
Forsthaus Allzunah 
98701 Frauenwald 
DEUTSCHLAND 

http://www.thueringenforst.de 

Nazwa środka pomocy Förderung von Investitionen in Forstbetrieben und der Verarbeitung 
und Vermarktung von Holz 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§§ 23 und 44 der Thüringer Landeshaushaltsordnung in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 19.9.2000 (GVBl. 10/2000, S. 282) i. V. 
m. der Richtlinie über die Förderung von Investitionen und der Verar
beitung und Vermarktung von Holz 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.thueringen.de/imperia/md/content/folder/foerderung/vvh.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozy
skiwania produktów leśnych, Działalność usługowa związana 
z leśnictwem 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,67 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Entscheidung der Kommission K(2007) 5862 über das Entwicklungs- 
programm für den ländlichen Raum des Landes Thüringen 
CCI2007DE06RPO023 — 0,50 EUR (in Mio.) 

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 

45 % — 

Numer środka pomocy państwa X 139/08 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Österreich 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 
Abteilung V/4 (Tourismusförderungen) 
Stubenring 1 
1011 Wien 
ÖSTERREICH 

http://www.bmwa.gv.at
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Nazwa środka pomocy Jungunternehmerförderung in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft 
2007—2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Richtlinie des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit für die 
Jungunternehmerförderung in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft 
2007—2013 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.oeht.at/page/media/download/top/JU-Richtlinie%20 
Langfassung.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.11.2008–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Transport lądowy oraz transport rurociągowy, Zakwaterowanie, Dzia 
łalność usługowa związana z wyżywieniem, Działalność związana 
z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań 
dźwiękowych i muzycznych, Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości, Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania 
i analizy techniczne, Wynajem i dzierżawa, Działalność organizatorów 
turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działal
ność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, 
Edukacja, Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajem
nymi, Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna, Działalność 
usługowa indywidualna, pozostała 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1,40 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 dla nowo utworzonych małych przed
siębiorstw (art. 14) 

25 % — 

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

5 % —
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