
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 281/11) 

Numer środka pomocy państwa X 80/09 

Państwo członkowskie Francja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Centre National de la Cinématographie 
12 rue de Lübeck 
75116 Paris 
FRANCE 

http://www.cnc.fr 

Nazwa środka pomocy Fonds d'Aide au Jeu Vidéo — Aide à la pré-production de jeux vidéo 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Lois de finances annuelles 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.cnc.fr/Site/Template/T11.aspx?SELECTID=3004&ID= 
2054&t=2 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

3,50 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Zaliczki zwrotne 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

35 % — 

Numer środka pomocy państwa X 81/09 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Österreich 
Obszary mieszane
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Organ przyznający pomoc ERP-Fonds 
Ungergasse 37 
1030 Wien 
ÖSTERREICH 

http://www.erp-fonds.at 
http://www.awsg.at 

Nazwa środka pomocy ERP-KMU-Programm 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

ERP-Fonds-Gesetz (BGBl. Nr. 207/1962 in der geltenden Fassung), 
Richtlinie ERP-KMU-Programm, 
Allgemeine Bestimmungen für die ERP-Programme der Sektoren 
Industrie und Gewerbe 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.awsg.at/portal/media/3550.pdf 
http://www.awsg.at/portal/media/3546.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 1/08 

Czas trwania pomocy 23.12.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

320,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka, Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Für ausgewählte Projekte Kofinanzierung im Rahmen der Operatio
nellen Programme (EFRE-Zuschuss) — 20,00 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) 

20 % — 

Numer środka pomocy państwa X 82/09 

Państwo członkowskie Belgia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Région Wallonne 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a), Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Gouvernement wallon, représenté par M. Jean-Claude MARCOURT 
Ministre de l’économie, de l’emploi et de la recherche 
Direction générale Opérationnelle de l’économie, de l’emploi et de la 
recherche 
Direction des Programmes d’investissement Catherine Charlier, Direc
teur f.f. 
Place de la Wallonie, 1, bât. 2 
5100 Jambes 
BELGIQUE/BELGIË 

Tél. +32 081333715 
http://economie.wallonie.be
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Nazwa środka pomocy Incitants régionaux en faveur des grandes entreprises 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des 
grandes entreprises 
— Arrêté du GW du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 

11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes 
entreprises modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 
12 décembre 2008, (insérant les dispositions nécessaires pour que 
le régime d’aide soit conforme au règlement (CE) n o 800/2008). 

— Arrêté du GW du 6 décembre 2006 déterminant les zones de 
développement pour la période 2007-2013. 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://wallex.wallonie.be 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XR 85/07 

Czas trwania pomocy 31.12.2008–31.1.2013 

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

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

30,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Środek fiskalny, 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 

20 % — 

Numer środka pomocy państwa X 83/09 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Änderung/Anpassung AGVO 

Nazwa regionu (NUTS) Österreich 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc ERP-Fonds 
Ungargasse 37 
1030 Wien 
ÖSTERREICH 

http://www.erp-fonds.at 
http://www.awsg.at 

Nazwa środka pomocy ERP-Internationalisierungsprogramm 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

ERP-Fonds-Gesetz (BGBl. Nr. 207/1962 in der geltenden Fassung), 
Richtlinie ERP-Internationalisierungsprogramm, 
Allgemeine Bestimmungen für die ERP-Programme der Sektoren 
Industrie und Gewerbe
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Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.awsg.at/portal/media/3548.pdf 
http://www.awsg.at/portal/media/3546.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 12/08 

Czas trwania pomocy 23.12.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

20,00 EUR (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 % 

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

20 % — 

Numer środka pomocy państwa X 85/09 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc ERP-Fonds 
Ungargasse 37 
1030 Wien 
ÖSTERREICH 

http://www.erp-fonds.at 
http://www.awsg.at 

Nazwa środka pomocy ERP-Regionalprogramm 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

ERP-Fonds-Gesetz (BGBl. Nr. 207/1962 in der geltenden Fassung), 
Richtlinie ERP-Regionalprogramm, 
Allgemeine Bestimmungen für die ERP-Programme der Sektoren 
Industrie und Gewerbe 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.awsg.at/portal/media/3551.pdf 
http://www.awsg.at/portal/media/3546.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XR 4/07 

Czas trwania pomocy 23.12.2008–31.12.2013
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Sektor(-y) gospodarki MŚP duże przedsiębiorstwo 

Rodzaj beneficjenta SME 
large enterprise 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

420,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka, Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Für ausgewählte Projekte Kofinanzierung im Rahmen der Operatio
nellen Programme (EFRE-Zuschuss) — 20,00 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 

30 % 20 %
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