
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 6/03) 

Numer środka pomocy państwa X 417/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

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

http://www.kfw.de 

Nazwa środka pomocy Kommunal Investieren — Investitionsoffensive Infrastruktur 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

KfW-Gesetz, BGBl S. 2427 
Programmmerkblatt Kommunal Investieren — Investitionsoffensive 
Infrastruktur 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.4.2009–31.3.2011 

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) 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 % 

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

30 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.kfw-foerderbank.de/DE_Home/Service/KfW-Formul26/Merkblaetter/Infrastruktur/Merkblatt_ 
-_Kommunal_Investieren_-_Investitionsoffensive_Infrastruktur.jsp
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Numer środka pomocy państwa X 420/09 

Państwo członkowskie Belgia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Vlaams Gewest 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwont
wikkeling 
Koning Albert II-laan 35, bus 40 
1030 Brussel 
BELGIË 

http://lv.vlaanderen.be 

Nazwa środka pomocy Subsidie Netwerk Bioforum Vlaanderen voor ondersteuning van 
verwerking en afzet 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie voor 
het project uitbouw van een coördinatie- en overlegstructuur voor 
vlaamse bioboeren, -verwerkers en -verkooppunten 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.5.2009–30.6.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,07 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pozostałe.Podać. 

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 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1271 

Numer środka pomocy państwa X 422/09 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) North East 
Obszary mieszane
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Organ przyznający pomoc One North East 
Stella House 
Newburn Riverside 
Newcastle upon Tyne 
NE15 8NY 
UNITED KINGDOM 

http://www.onenortheast.co.uk 

Nazwa środka pomocy One North East Aid for Research and Development Scheme 2009- 
2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Regional Development Act 1998 
Industrial Development Act 1982 
European Communities Act 1972 
European Communities Act (Finance) Act 2008 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 25.2.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny; 
naprawa pojazdów samochodowych i motocykli, transport 
i gospodarka magazynowa, działalność związana z zakwaterowaniem 
i usługami gastronomicznymi, informacja i komunikacja, działalność 
finansowa i ubezpieczeniowa, działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, dzia 
łalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, 
administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpie
czenia społeczne, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, dzia 
łalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, pozostała działalność 
usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospo
darstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne 
potrzeby, organizacje i zespoły eksterytorialne 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

200,00 GBP (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

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

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 % 80 % 

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

25 % 60 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.onenortheast.co.uk/lib/liDownload/14248/Research%20and%20Development%20Scheme2. 
doc?CFID=3
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Numer środka pomocy państwa X 423/09 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Invest Northern Ireland 
Bedford Square 
Bedford Street 
Northern Ireland 
Belfast 
BT2 7ES 
UNITED KINGDOM 

http://www.investni.com 

Nazwa środka pomocy Management Information Systems eBusiness Programme 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

The Industrial Development (Northern Ireland) Order 1982 
The Industrial Development (Northern Ireland) Act 2002 
The European Communities Act 1973 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 171/08 

Czas trwania pomocy 5.1.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1,60 GBP (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

The European Sustainable Competitiveness Programme for Northern 
Ireland 2007-2013 
CCI: 2007UK162PO003 
European Regional Development Fund — GBP 0,50 (in millions) 

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 na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 
26) 

50 % — 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.investni.com/mis_guidelines.pdf
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Numer środka pomocy państwa X 902/09 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 52479/09 

Nazwa regionu (NUTS) Czech Republic 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Ministerstvo zdravotnictví 
Palackého nám. 4 
128 01 Praha 2 
ČESKÁ REPUBLIKA 

http://www.mzcr.cz 

Nazwa środka pomocy Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III. na 
léta 2010–2015 (RPV III.) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací), ve znění pozdějších předpisů. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 4.11.2009–31.12.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

839,00 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 % 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 100 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 20 % 

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

25 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mzcr.cz/Odbornik/Pages/1163-resortni-program-vyzkumu-a-vyvoje-ministerstva-zdravotnictvi-iii- 
na-leta-2010-2015-kod-nt.html
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