
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 285/03) 

Numer środka pomocy państwa X 161/09 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, 
Střední Morava, Moravskoslezko 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

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

http://www.mze.cz 

Nazwa środka pomocy Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Program rozvoje venkova České republiky pro období 2007–2013 
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 
projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.mze.cz/Index.aspx?tm=2&deploy=2307&typ=2&ch= 
74&ids=2972&val=2972 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XR 92/07 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Górnictwo i wydobywanie pozostałe, przetwórstwo przemysłowe, 
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną 
i powietrze do układów klimatyzacyjnych, budownictwo, handel 
hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 
i motocykli, Naprawa komputerów i artykułów użytku osobistego 
i domowego, Działalność usługowa indywidualna, pozostała 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

400,00 CZK (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji —
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W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Nařízení Rady č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro 
rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova (EZFRV) 
Program rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013 – 
300,00 CZK (v milionech) 

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 

40 % 20 % 

Numer środka pomocy państwa X 162/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc LASA Brandenburg GmbH 
Wetzlarer Straße 54 
14482 Potsdam 
DEUTSCHLAND 

http://www.lasa-brandenburg.de 

Nazwa środka pomocy SOL (Selbstorganisiertes Lernen) — Karriereplanung für Frauen 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 44 Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg nebst den dazu 
erlassenen Verwaltungsvorschriften 
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I vom 
21.4.1999 (GVBl. I/99, S. 106), zuletzt geändert durch Artikel 14 des 
Gesetzes vom 28.6.2006 (GVBl. I/06, S. 74, 85) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.rkwbb.de/coaching-frauen.html 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2009 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,34 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

ESF-OP Brandenburg CCI: 2007 DE 05 1 PO 001, Genehmigungsent
scheidung K(2007) 3351 — 0,34 EUR (in Mio.)
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 10 % 

Numer środka pomocy państwa X 163/09 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, 
Střední Morava, Moravskoslezko 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

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

http://www.mze.cz 

Nazwa środka pomocy Občanské vybavení a služby 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Program rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013 
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 
projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.mze.cz/Index.aspx?tm=2&deploy=2307&typ=2&ch= 
74&ids=2972&val=2972 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XR 90/07 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Zakwaterowanie, Działalność wydawnicza, edukacja, opieka zdrowotna 
i pomoc społeczna, Pomoc społeczna z zakwaterowaniem, Pomoc 
społeczna bez zakwaterowania, Działalność twórcza związana 
z kulturą i rozrywką, Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz 
pozostała działalność związana z kulturą, Działalność sportowa, 
rozrywkowa i rekreacyjna, Działalność organizacji członkowskich 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

187,50 CZK (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Nařízení Rady č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro 
rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova (EZFRV) 
Program rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013 – 
140,62 CZK (v milionech)
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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 

40 % 20 % 

Numer środka pomocy państwa X 164/09 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Czech Republic 
Obszary mieszane 

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

http://www.mze.cz 

Nazwa środka pomocy Vzdělávání výrobců a obchodníků s biopotravinami a šíření informací 
o biopotravinách a subjektech trhu 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona 
č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.mze.cz/attachments/konecna_verze_Programu_EZ-09.doc 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 321/07 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja artykułów spożywczych, Produkcja napojów, Sprzedaż deta
liczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1,10 CZK (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 na rzecz MŚP na usługi doradcze 
(art. 26) 

50 % —
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Numer środka pomocy państwa X 165/09 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Czech Republic 
Obszary mieszane 

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

http://www.mze.cz 

Nazwa środka pomocy Školní závody 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 
Zásady vydané Ministerstvem zemědělství, kterými se stanovují 
podmínky pro poskytování dotací pro příslušný rok 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.mze.cz/Index.aspx?deploy=1802&typ=2&ch=74&ids= 
1802&val=1802 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XT 55/06 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo, Produkcja artykułów spożywczych, 
Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja 
wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, Naprawa 
metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń, Działalność wete
rynaryjna 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

22,00 CZK (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 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % —
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