
INFORMACJE 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) 

(2010/C 1/05) 

Numer środka pomocy państwa X 385/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Lazio 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Lazio 
Dipartimento Economico e Occupazionale 
Direzione regionale Programmazione Economica 
Via Cristoforo Colombo 212 
00147 Roma RM 
ITALIA 

http://www.regione.lazio.it 

Nazwa środka pomocy POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale 
e Occupazione- Asse I «Ricerca, innovazione e rafforzamento della 
base produttiva» — Attività 1 «Potenziamento e messa in rete delle 
attività di ricerca e trasferimento tecnologico» (Settori Agricoltura 
e Pesca) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Deliberazione del Consiglio Regionale 3 aprile 2007, n. 39 «Obiet
tivo Competitività regionale e Occupazione — Programma opera
tivo cofinanziato dal FESR/Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
2007-2013 — Regione Lazio» (Bollettino Ufficiale della Regione 
Lazio n. 33 -parte III -del 30.11.2007); 

— Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2008, n. 611 «Po
litica di sviluppo regionale 2007-2013. Approvazione degli indi
rizzi programmatici…» (BURL n. 33 suppl. ordin. n. 106 del 
6.9.2008) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 28.2.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

101,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale 
e Occupazione- Asse I «Ricerca, Innovazione e Rafforzamento della 
base produttiva» — 50,50 milioni di EUR
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Pomoc na działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.lazio.it/web2/contents/prog_economica/argomento.php?vms=5&id=34 

Numer środka pomocy państwa X 396/09 

Państwo członkowskie Cypr 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 25.06.001.727 

Nazwa regionu (NUTS) Cyprus 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
1421 Λευκωσία 
Κύπρος 
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE 

http://www.mcit.gov.cy 

Nazwa środka pomocy Σχέδιο Μετακίνησης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων σε Καθορισμένες και 
Κατάλληλες Περιοχές 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 12.3.2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 23.3.2009–30.6.2014 

Sektor(-y) gospodarki Przetwórstwo przemysłowe, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 
Odzysk surowców, Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 
Sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części 
i akcesoriów do nich, Naprawa artykułów użytku osobistego 
i domowego, Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych 
i futrzarskich 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1,50 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 % 

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

15 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/24B6BA180ECAFA42C225757D003B899F?OpenDocument
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Numer środka pomocy państwa X 397/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Braunschweig 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) 
Günther-Wagner-Alle 12—14 
30177 Hannover 
DEUTSCHLAND 

http://www.nbank.de/ 

Nazwa środka pomocy Einzelbewilligung an die NEOMAN/MAN AG (über die Kämmer 
Consulting GmbH) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Fördergrundsätze über die Gewährung von Zuwendungen zur För
derung von Maßnahmen im Rahmen des Programms „Dynamische 
Integration in den Arbeitsmarkt“ (DIA) 
§ 44 Niedersächsische Landeshaushaltsordnung (LHO) 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 16.3.2009–31.3.2011 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja pojazdów samochodowych 

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1,94 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

CCI-Code OP Ziel RWB: 2007 DE 052 PO 007, genehmigt durch 
Entscheidung der Europäischen Kommission K(2007) 3497 vom 
13. Juli 2007 — 0,29 EUR (in Mio.) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 15 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.nbank.de/Oeffentliche_Einrichtungen/Arbeitsmarkt/Bildung_und_Qualifizierung/Dynamische_ 
Integration.php 

Numer środka pomocy państwa X 398/09 

Państwo członkowskie Dania 

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

Organ przyznający pomoc Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Forsknings- og 
Innovationsstyrelsen 
Bredgade 40 
1260 København K 
DANMARK 

http://www.fi.dk 

Nazwa środka pomocy Videnkupon 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bekendtgørelse af lov om Teknologi og Innovation, nr. 835 af 
13. august 2008 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.6.2008–31.12.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

20,00 DKK (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 % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % — 

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

25 % — 

Pomoc na działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.fi.dk/innovation/samspil-mellem-forskning-og-erhvervsliv/videnkuponer-til-smaa-og-mellemstore- 
virksomheder 

Numer środka pomocy państwa X 399/09 

Państwo członkowskie Łotwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Latvia 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a)
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Organ przyznający pomoc Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Hipotēku un zemes banka” 
Doma lauk. 4 
Rīga, LV-1977 
LATVIJA 

http://www.hipo.lv 

Nazwa środka pomocy Investīciju aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumi Nr. 149 “Notei
kumi par aizdevumiem komersantu konkurētspējas uzlabošanai” 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany X 185/08 

Czas trwania pomocy 5.3.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

42,00 LVL (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Kredyt preferencyjny 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

2.2.1.4. aktivitāte – Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai. 
Tiks līdzfinansēta no ERAF līdzekļiem – LVL 40,31 (miljonos) 

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 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=188596&from=off 

Numer środka pomocy państwa X 400/09 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 12176/09/08100 

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

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

http://www.mpo.cz
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Nazwa środka pomocy Progres-2.výzva 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání 
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně někte
rých souvisejících zákonů 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 13.3.2009–31.12.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

850,00 CZK (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Kredyt preferencyjny 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Nařízení Komise č. 1083/2006 – 722,50 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 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mpo.cz/dokument31893.html
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