
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 284/07) 

Numer środka pomocy państwa X 149/09 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Änderung/Anpassung an AGVO 

Nazwa regionu (NUTS) Österreich 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Austria Wirtschaftsservice Ges.m.b.H. (und Förderungsstellen der 
Bundesländer bei vereinbarter Ergän 
Ungargasse 37 
1030 Wien 
ÖSTERREICH 

http://www.awsg.at 

Nazwa środka pomocy Jungunternehmer- und Innovationsförderung — Prämienförderung 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bundesgesetz über besondere Förderung von kleinen und mittleren 
Unternehmen, BGBl. Nr. 432/1996 (KMU-Förderungsgesetz) 
Förderungsrichtlinie „Jungunternehmer- und Innovationsförderung für 
KMU — Prämienförderung“ 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://rili.awsg.at/Inventory.aspx?id=1189& 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XR 2/07 
Zmiany XS 46/07 

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 

13,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Für ausgewählte Projekte Kofinanzierung im Rahmen der Operationel- 
len Programme (EFRE-Zuschuss) — 0,70 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 % 

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

20 % —
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Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

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

100 % — 

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

200 000 EUR — 

Numer środka pomocy państwa X 151/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Lazio 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Lazio 
Dipartimento Economico e Occupazionale 
Direzione Regionale Attività Produttive 
Via Cristoforo Colombo 212 
00147 Roma RM 
ITALIA 

http://www.regione.lazio.it 

Nazwa środka pomocy Legge 1329/65 — Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il 
leasing di nuove macchine utensili o di produzione 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione della Giunta Regionale 967 del 22.12.2008, pubblicata 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 3, del 21 gennaio 2009, 
attuativa della legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. «legge Sabatini») e succ. 
mod. 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.incentivi.mcc.it/html/html/MCC_LAZIO/MCC_LAZIO_ 
LEGGE_SABATINI/section_new.html 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 102/07 

Czas trwania pomocy 31.12.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

10,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dopłata do oprocentowania 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

DOCUP Ob. 2 Lazio 2000/2006 Misura IV.1 Aiuti alle PMI — Sotto
misura IV.1.5 «Sostegno agli investimenti delle PMI attraverso il fondo 
unico regionale» — 2,00 EUR milioni 

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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Numer środka pomocy państwa X 152/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
ul. Pańska 81/83 
00-834 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

http://www.parp.gov.pl 

Nazwa środka pomocy Pomoc finansowa na szkolenia udzielana przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007–2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 
2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przed
siębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki (Dz.U. z 2008 r. Nr 111, poz. 710) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://rcl.dokumenty.pl/D2008111071001.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 27.6.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

160,30 PLN (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. 
w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do 
pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, zmienionego 
przez rozporządzenie (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. – 
817,53 PLN (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 45 % 10 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 70 % 20 % 

Numer środka pomocy państwa X 153/09 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —

PL 25.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 284/25

http://www.parp.gov.pl
http://rcl.dokumenty.pl/D2008111071001.pdf


Nazwa regionu (NUTS) Österreich 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Austria Wirtschaftsservice Ges.m.b.H 
Ungargasse 37 
1030 Wien 
ÖSTERREICH 

http://www.awsg.at 

Nazwa środka pomocy Jungunternehmer- und Innovationsförderung — Haftungsübernahmen 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bundesgesetz über besondere Förderung von kleinen und mittleren 
Unternehmen, BGBl. Nr. 432/1996 (KMU-Förderungsgesetz) 
Förderungsrichtlinie „Jungunternehmer- und Innovationsförderung für 
KMU — Haftungsübernahmen“ 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://rili.awsg.at/Inventory.aspx?id=1188& 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 45/07 

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 

70,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje 70,00 EUR (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) — 

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 % 20 % 

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

20 % — 

Numer środka pomocy państwa X 154/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Prezydent Miasta Kutno 
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18 
99-300 Kutno 
POLSKA/POLAND 

http://www.um.kutno.pl
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Nazwa środka pomocy Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców tworzących nowe 
miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Miasta 
Kutno 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Artykuł 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.) 
Uchwała Nr X/89/07 Rady Miasta Kutno z dnia 15 maja 2007 r. 
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach 
programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców tworzących nowe 
miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Miasta 
Kutno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2007 r. Nr 189, poz. 1792) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.kutno.bip-jst.pl/index.php?grupa=524409 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 5.7.2007–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

3,00 PLN (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 % 

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

50 % 20 %

PL 25.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 284/27

http://www.kutno.bip-jst.pl/index.php?grupa=524409

