
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 7/05) 

Numer środka pomocy państwa X 507/09 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Forestry Commission for Wales 
National Office 
Victoria Terrace 
Aberystwyth 
Ceredigion 
SY23 2DQ 
UNITED KINGDOM 

http://www.forestry.gov.uk/wales 

Nazwa środka pomocy Wood Energy Business Scheme (WEBS 2) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Section 41 of the Government of Wales Act 1998 continued by 
section 83 of the Government of Wales Act 2006 
http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts1998/ukpga_19980038_en_16 
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/ukpga_20060032_en_ 
6#pt2-pb7-l1g83 
Forestry Act 1967, the 1979 Forestry Act 
http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1967/cukpga_ 
19670010_en_1 
http://www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?LegType= 
All+Primary&PageNumber=42&NavFrom=2&parentActiveTextDocId= 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.5.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

4,00 GBP (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka, Dopłata do oprocentowania, Dotacja, Zaliczki zwrotne 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

European Regional Development Fund (ERDF) — GBP 7,80 (in 
millions)
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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 

30 % 20 % 

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

45 % 20 % 

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze 
(art. 26) 

50 % — 

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

25 % 20 % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 20 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://wales.gov.uk/docs/det/report/090511stateaidwebsnotification.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 921/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Deutschland 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 
Obszary nieobjęte pomocą 
Obszary mieszane 

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

http://www.kfw.de 

Nazwa środka pomocy ERP-Regionalförderprogramm 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

KfW-Gesetz, BGB. I, S. 2427 
Programmmerkblatt ERP-Regionalförderprogramm 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

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 

410,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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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 na rzecz MŚP na usługi doradcze 
(art. 26) 

20 % — 

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27) 20 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.kfw-mittelstandsbank.de/DE_Home/Service/Kreditantrag_und_Formulare/Merkblaetter/Merkblatt_ 
-_ERP-Regionalfoerderprogramm_.jsp 

Numer środka pomocy państwa X 923/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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 ERP-Umwelt- und Energieeffizienzprogramm 
(Komponenten 2—4) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

KfW-Gesetz BGBl I S.2427 
Programm Merkblatt zum ERP Umwelt- und Energieeffizienzprogramm 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1 000,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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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 umożliwiająca przedsię
biorstwom zastosowanie norm surowszych 
niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony 
środowiska lub podniesienie poziomu 
ochrony środowiska w przypadku braku 
norm wspólnotowych (art. 18) 

35 % 20 % 

Pomoc na nabycie nowych środków trans
portu spełniających normy surowsze niż 
normy wspólnotowe lub podnoszących 
poziom ochrony środowiska w przypadku 
braku norm wspólnotowych (art. 19) 

35 % 20 % 

Pomoc w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

20 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.kfw-mittelstandsbank.de/DE_Home/Service/Kreditantrag_und_Formulare/Merkblaetter/ 
ERP-Umwelt-_und_Energieeffizienzprogramm_237%2c_247%2c_238%2c_248.jsp 

http://www.kfw-mittelstandsbank.de Service; Kreditantrag, Merkblätter, Allgemeine Bestimmungen und 
Formulare; Merkblätter; ERP Umwelt- und Energieeffizienzprogramm 

http://www.kfw.de/DE_Home/Service/Download_Center/Die_Bank/KfW-Gesetz_und_Satzung/KfW_Gesetz_ 
D.pdf 

http://www.kfw.de Service; Download Center; Rolle und Aufgabe der KfW Bankengruppe; Gesetz über die 
KfW 

Numer środka pomocy państwa X 924/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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 KfW-Programm Erneuerbare Energien -Ergänzung 2009, Komponenten 
2 und 5 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

KfW-Gesetz BGBl. I S.2427 
Programm-Merkblatt KfW-Programm Erneuerbare Energien -Ergänzung 
2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 6.3.2009–31.12.2009 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo
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Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

700,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka 

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.kfw.de/DE_Home/Service/Download_Center/Die_Bank/KfW-Gesetz_und_Satzung/KfW_Gesetz_ 
D.pdf 

http://www.kfw.de Service; Download Center; Rolle und Aufgabe der KfW Bankengruppe; Gesetz über die 
KfW 

http://www.kfw-mittelstandsbank.de/DE_Home/Service/Kreditantrag_und_Formulare/Merkblaetter/Merkblatt_ 
KfW-Programm_Erneuerbare_Energien_-_Ergaenzung_2009.jsp 

http://www.kfw-mittelstandsbank.de Service; Kreditantrag, Merkblätter, Allgemeine Bestimmungen und 
Formulare; Merkblätter; KfW- Programm Erneuerbare — Energien Ergänzung 2009 

Numer środka pomocy państwa X 930/09 

Państwo członkowskie Łotwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Izglītības un zinātnes minisatrija 
Vaļņu 2 
Rīga, LV-1050 
LATVIJA 

http://www.izm.gov.lv 

Nazwa środka pomocy Atbalsts zinātnei un pētniecībai 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

2009. gada 7. jūlija MK noteikumi Nr. 752 Noteikumi par darbības 
programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.1. 
aktivitāti “Atbalsts zinātnei un pētniecībai” 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.8.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo
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Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

9,00 LVL (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Komisijas Lēmums 2007-IX24 – LVL 35,84 (miljonos) 

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 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

50 % — 

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

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.likumi.lv/mknoteikumi.php?mk_numurs=752
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