
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 280/05) 

Numer środka pomocy państwa X 146/08 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Kärnten 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds 
Heuplatz 2 
9020 Klagenfurt 
ÖSTERREICH 

http://www.kwf.at 

Nazwa środka pomocy Richtlinie Strategische Projektentwicklung (Finanzierung) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Kärntner Wirtschaftsförderungsgesetz (K-WFG) in der Fassung LGBl. 
7/2008; 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des KWF 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.kwf.at/rl_agb_2008/ 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 36/07 
Zmiany XR 25/07 

Czas trwania pomocy 1.12.2008–30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
Duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

6,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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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 % 35 % 

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

20 % — 

Numer środka pomocy państwa X 147/08 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

http://www.mnisw.gov.pl 

Nazwa środka pomocy „Warunki i tryb przyznawania pomocy publicznej na realizację 
projektów celowych” 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Artykuł 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finanso
wania nauki (Dz.U. z 2008 r. nr 169, poz. 1049). 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
7 listopada 2008 r. w sprawie stosowania warunków i trybu przyzna
wania pomocy publicznej na realizację celowych (Dz.U. z 2008 r. nr 
2001, poz. 1241) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Menu02 
&news_cat_id=104&layout=1&page=0 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 21.11.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
Duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

200,00 PLN (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 65 % 80 % 

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

40 % 60 % 

Numer środka pomocy państwa X 167/08 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen- 
Anhalt, Thueringen 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a), Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Alle Finanzämter in der Bundesrepublik Deutschland 
Diverse 

Nazwa środka pomocy Investitionszulagengesetz 2010 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bundesgesetzblatt Teil 1, S. 2350 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl108s2350.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XR 6/07 

Czas trwania pomocy 1.1.2010–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Przetwórstwo przemysłowe, Odzysk surowców, Zakładanie stolarki 
budowlanej, Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, Obiekty nocle
gowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, Pola 
kempingowe, włączając pola dla pojazdów kempingowych i pola 
namiotowe, Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działal
ność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania, Dzia 
łalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie infor
matyki i działalności powiązane, Przetwarzanie danych; zarządzanie 
stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność 
portali internetowych, Działalność w zakresie inżynierii i związane 
z nią doradztwo techniczne, Badania i analizy techniczne, Badania 
naukowe i prace rozwojowe, Reklama, badanie rynku i opinii 
publicznej, Działalność fotograficzna, Naprawa sprzętu (tele)komunika
cyjnego 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
Duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

566,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Środek fiskalny 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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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 

25 % — 

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

20 % — 

Numer środka pomocy państwa X 190/08 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank 
Postfach 102943 
70025 Stuttgart 
DEUTSCHLAND 

http://www.l-bank.de 

Nazwa środka pomocy Neue Energien — Energie vom Land 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Rechtsgrundlage ist das Gesetz über die Landeskreditbank Baden- 
Württemberg — Förderbank 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 Programmmerkblatt Neue Energien — Energie vom Land 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.l-bank.de/lbank/inhalt/nav/unternehmen/ 
landwirtschaftagrar-undernaehrungswirtschaft/energievomland. 
xml?ceid=108422 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 2.1.2009–30.6.2014 

Sektor(-y) gospodarki Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną, 
Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi 
w systemie sieciowym 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,10 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 % —

PL C 280/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.11.2009

http://www.l-bank.de
http://www.l-bank.de/lbank/inhalt/nav/unternehmen/landwirtschaftagrar-undernaehrungswirtschaft/energievomland.xml?ceid=108422
http://www.l-bank.de/lbank/inhalt/nav/unternehmen/landwirtschaftagrar-undernaehrungswirtschaft/energievomland.xml?ceid=108422
http://www.l-bank.de/lbank/inhalt/nav/unternehmen/landwirtschaftagrar-undernaehrungswirtschaft/energievomland.xml?ceid=108422


Numer środka pomocy państwa X 194/08 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank 
Postfach 102943 
70025 Stuttgart 
DEUTSCHLAND 

http://www.l-bank.de 

Nazwa środka pomocy Agrar- und Ernährungswirtschaft — Umwelt und Verbraucherschutz 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Rechtsgrundlage ist das Gesetz über die Landeskreditbank Baden- 
Württemberg — Förderbank 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 Programmmerkblatt Agrar- und Ernährungswirtschaft — 
Umwelt und Verbraucherschutz 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.l-bank.de/lbank/inhalt/nav/unternehmen/ 
landwirtschaftagrar-undernaehrungswirtschaft/ 
agrarundernaehrungumwelt-undverbraucherschutz.xml?ceid=108483 

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 
skór i wyrobów ze skór wyprawionych, 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 detaliczna prowadzona 
w niewyspecjalizowanych sklepach, Sprzedaż detaliczna owoców 
i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, Sprzedaż deta
liczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach, Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich 
i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, Sprzedaż 
detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach, Sprzedaż detaliczna wyrobów tytonio
wych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, Sprzedaż detaliczna 
żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, pozostała, 
Działalność usługowa związana z wyżywieniem 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,30 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dopłata do oprocentowania 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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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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