
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 311/07) 

Numer środka pomocy państwa X 377/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Aragon 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón 
Plaza de los Sitios, 7 
50001 Zaragoza 
ESPAÑA 

http://portal.aragon.es/portal/page/portal/DGA/INICIO 

Nazwa środka pomocy Decreto 22/2009, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subven
ciones complementarias de incentivos regionales 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Decreto 22/2009, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 10.3.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

13,30 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

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 

15 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/BOAE/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=339833434141
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Numer środka pomocy państwa X 380/09 

Państwo członkowskie Malta 

Numer referencyjny państwa członkowskiego SAMB/82/07 

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

Organ przyznający pomoc Tourism and Sustainable Development Unit — Office of the Prime 
Minister 
Auberge d'Italie 
Merchant Street 
Valletta 
MALTA 

http://www.tourismschemes.gov.mt 

Nazwa środka pomocy Grant Scheme for Sustainable Tourism Projects by Enterprises. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

The Scheme is an administrative measure. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.2.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Zakwaterowanie, Działalność usługowa związana z wyżywieniem, 
Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycz
nych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji 
i działalności z nią związane, Działalność twórcza związana z kulturą 
i rozrywką, Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała 
działalność związana z kulturą, Działalność sportowa, rozrywkowa 
i rekreacyjna 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

10,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

ERDF - 2007MT161PO001 - EUR 8,50 (f'miljuni) 

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 % 50 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.tourismschemes.gov.mt 

Numer środka pomocy państwa X 382/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) Deutschland 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc KfW-Bankengruppe 
Palmengartenstraße 5—9 
60325 Frankfurt 
DEUTSCHLAND 

http://www.kfw.de 

Nazwa środka pomocy Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien — Maßnahmen im KfW- 
Programm Erneuerbare Energien, Programmteil Premium, Kompo
nenten 2 und 5 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Nummern 3.2 Buchstaben a, b, d und e in Verbindung mit Nummer 
14.1.1, 14.1.3, 14.1.4 und 14.1.5 der Richtlinien zur Förderung von 
Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 
20. Februar 2009 
KfW-Gesetz BGBl. I, S. 2427 
Programm-Merkblatt KfW-Programm Erneuerbare Energien 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.3.2009–31.12.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

250,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia, Kredyt preferencyjny 

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 % — 

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

45 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/43273/4590/ 

Numer środka pomocy państwa X 903/09 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) Czech Republic 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 
ČESKÁ REPUBLIKA 

http://www.mpo.cz 

Nazwa środka pomocy Investiční pobídky 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 2.7.2007–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

2 000,00 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 % 

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

40 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/investovani/#category221 

Numer środka pomocy państwa X 920/09 

Państwo członkowskie Francja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Herault 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Conseil général de l’Hérault 
Direction de l’agriculture et du développement rural 
Hôtel du département 
1000 rue d’Alco 
34087 Montpellier Cedex 4 
FRANCE 

http://herault.fr/economie/agriculture/Traçabilité%20des%20produits.pdf

PL 19.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 311/19

http://www.mpo.cz
http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/investovani/#category221
http://herault.fr/economie/agriculture/Tra�abilit�%20des%20produits.pdf


Nazwa środka pomocy Aides en faveur de l’équipement des coopératives agricoles pour assurer 
la traçabilité des produits (département de l'Hérault) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— articles L 1511-2 et 5 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT); 

— convention cadre entre le département et la région Languedoc- 
Roussillon 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 16.12.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,05 EUR (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 inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

40 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://herault.fr/economie/agriculture/Traçabilité%20des%20produits.pdf
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