
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 20/06) 

Numer środka pomocy państwa X 643/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für 
nachwachsende Rohstoffe (TFZ) 
Schulgasse 18 
94315 Straubing 
DEUTSCHLAND 

http://www.tfz.bayern.de/ 

Nazwa środka pomocy — Förderung von Demonstrationsvorhaben zur Nutzung von 
Biomasse als regenerativer Energieformträger (BioSol) 

— Förderung der CO 2 -Vermeidung durch Biomasseheizanlagen 
(BioKlima) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Richtlinie zur Förderung von Demonstrationsvorhaben zur Nutzung 
von Biomasse als regenerativer Energieformträger (BioSol) 

— Richtlinie des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten zur Förderung der CO 2 -Vermeidung 
durch Biomasseheizanlagen (BioKlima) 

— Artikel 23 und 44 der Bayer. Haushaltsordnung und die Verwaltun
gsvorschriften hierzu 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.7.2009–31.12.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

8,00 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 w obszarze ochrony 
środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych (art. 23) 

30 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/rili_bioklima.pdf 

http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/rili_biosol.pdf
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Numer środka pomocy państwa X 644/09 

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 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
Alexanderstraße 3 
10178 Berlin 
DEUTSCHLAND 

http://www.bmu.de/allgemein/aktuell/160.php 

Nazwa środka pomocy Förderprogramm Optimierung der energetischen Biomassenutzung 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bekanntmachung über die Förderung von Forschung und Entwicklung 
zur klimaeffizienten Optimierung der energetischen Biomassenutzung 
vom 4. Mai 2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 25.6.2009–31.12.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

6,00 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 % 

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

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

25 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

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

50 % — 

Pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko 
wykwalifikowanego personelu (art. 37) 

500 000,00 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bmu.de/klimaschutzinitiative/nationale_klimaschutzinitiative/foerderprogramm_ 
bioenergienutzung/doc/41774.php
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Numer środka pomocy państwa X 645/09 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser
wirtschaft 
Stubenring 1 
1012 Wien 
ÖSTERREICH 

http://www.lebensministerium.at 

Nazwa środka pomocy Österreichisches Programm für die Entwicklung des ländlichen Raums 
2007—2013, Maßnahmen 311 u. 313 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Sonderrichtlinie des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft zur Umsetzung von Maßnahmen im 
Rahmen des Österreichischen Programms für die Entwicklung des 
ländlichen Raums 2007—2013 — „sonstige Maßnahmen“, BMLFUW- 
LE.1.1.22/0007-II/6/2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 325/07 

Czas trwania pomocy 15.7.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

2,50 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

K(2007) 5163 endg — 2,50 EUR (in Mio.) 

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 % 

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

50 % — 

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27) 50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://land.lebensministerium.at/article/articleview/76890/1/21409/
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Numer środka pomocy państwa X 646/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Lombardia 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Lombardia 
Via Fabio Filzi 22 
20124 Milano MI 
ITALIA 

http://www.regione.lombardia.it 

Nazwa środka pomocy Bando di invito a presentare progetti di Cooperazione Scientifica ed 
Internazionale nelle aree tematiche agroalimentare, energia-ambiente 
(ivi incluso il piano d'azione sul clima 2020), salute e manifatturiero 
avanzato (ivi inclusi nuovi materiali e tecnologie per i beni culturali) 
a valere sul «Fondo per la promozione di Accordi Istituzionali» 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 5200 del 2 agosto 2008 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 8545 del 3 dicembre 2008 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 9634 del 19 giugno 2009 
Decreto numero 6737 del 2 luglio 2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 2.7.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, edukacja, opieka 
zdrowotna i pomoc społeczna 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

10,00 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 % 

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

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

25 % — 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

65 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.aiutidistato.regione.lombardia.it
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Numer środka pomocy państwa X 647/09 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Oberoesterreich 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Amt der oberösterreichischen LR, Abteilung Wirtschaft 
Amt der oö LR, Abt. Wirtschaft 
Bahnhofplatz 1 
4021 Linz 
ÖSTERREICH 

http://www.land-oberoesterreich.gv.at 

Nazwa środka pomocy Förderung von Weiterbildungskosten im Rahmen der Aktion „Bildungs
karenz plus“ durch das Land Oberösterreich 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Richtlinien für die Förderung von Weiterbildungskosten im Rahmen 
der Aktion Bildungskarenz plus durch das Land Oberösterreich 
gemäß Beschluss der oö LR 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 22.6.2009–31.12.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

2,00 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 % 

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

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/SID-6D798F33-8EEA7CB0/ooe/hs.xsl/82865_DEU_ 
HTML.htm
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