
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 280/09) 

Numer środka pomocy państwa X 842/09 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Zvýšení míry podpory 

Nazwa regionu (NUTS) Republika Czeska 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 
Obszary nieobjęte pomocą 

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

http://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. 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/182_793.html 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany X 173/08 

Czas trwania pomocy 1.10.2009–31.12.2013 

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) 

8 457 CZK —
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http://www.mze.cz
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/182_793.html


Numer środka pomocy państwa X 853/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Trento 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Provincia autonoma di Trento — Servizio Rapporti comunitari 
e sviluppo locale 
Via Romagnosi 9 
38122 Trento TN 
ITALIA 

http://www.puntoeuropa.provincia.tn.it 

Nazwa środka pomocy Aiuti alle imprese per l'installazione di impianti fotovoltaici per la 
produzione di energia. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

deliberazione della Giunta provinciale n. 2345 di data 2 ottobre 2009, 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/ 
Sudtirol n. 42 di data 13 ottobre 2009, parte I — Supplemento 3 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.puntoeuropa.provincia.tn.it/programmazione_2007_2013/ 
FESR_Fondo_Europeo_Sviluppo_Regionale/programma_FESR_2007_ 
2013/-Bandi_in_corso_PO_2007_2013/ 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 13.10.2009–30.3.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
Duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

2,50 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Programma Operativo 2007-2013 del Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale — FESR della Provincia autonoma di Trento — 0,75 EUR 
milioni 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych (art. 23) 

45 % —
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http://www.puntoeuropa.provincia.tn.it
http://www.puntoeuropa.provincia.tn.it/programmazione_2007_2013/FESR_Fondo_Europeo_Sviluppo_Regionale/programma_FESR_2007_2013/-Bandi_in_corso_PO_2007_2013/
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