
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 22/08) 

Numer środka pomocy państwa X 661/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
Postfach 5160 
65726 Eschborn 
DEUTSCHLAND 

http://www.bafa.de 

Nazwa środka pomocy Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen an gewerblichen Kältean
lagen vom 1.9.2008, zuletzt geändert am 1.1.2009 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bundesanzeiger, Juni 2008, S. 2344 
http://www.bundesanzeiger.de/old/banz/banzinha/BAnz_60_096.htm 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.9.2008–31.12.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

40,00 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 w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

58 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/foerderrichtlinie_kaelte.pdf 

http://www.kaelte-effizienz.de
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Numer środka pomocy państwa X 662/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
Postfach 5160 
65726 Eschborn 
DEUTSCHLAND 

http://www.bafa.de 

Nazwa środka pomocy Richtlinie zur Förderung von Mini-KWK-Anlagen vom 1.9.2008, 
zuletzt geändert am 1.1.2009 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bundesanzeiger, Juni 2008, S. 2342 
http://www.bundesanzeiger.de/old/banz/banzinha/BAnz_60_096.htm 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.9.2008–31.12.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

20,00 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 układy kogeneracji o wysokiej 
sprawności (art. 22) 

28 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mini-kwk.de 

http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/foerderrichtlinie_minikwk.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 663/09 

Państwo członkowskie Estonia 

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

Organ przyznający pomoc Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 
Lasnamäe 2 
11412 Tallinn 
EESTI/ESTONIA 

http://www.eas.ee 

Nazwa środka pomocy Kompetentsikeskuste arendamine 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Regionaalministri 3. juuli 2009. aasta määrus nr 10 „Meetme „Kompe
tentsikeskuste arendamine” tingimused” (RTL, 13.7.2009, 56, 820). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 16.7.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

60,00 EEK (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Euroopa Regionaalarengu Fond – 60,00 EEK (miljonites) 

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 

50 % 20 % 

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

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

25 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13201666 

Numer środka pomocy państwa X 665/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego itd1 

Nazwa regionu (NUTS) Bolzano-Bozen 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c)
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Organ przyznający pomoc Provincia autonoma di Bolzano 
Ripartizione 39 
Affari comunitari — Ufficio FSE 
Via Conciapelli 69 
39100 Bolzano BZ 
ITALIA 

http://www.provincia.bz.it/fse 

Nazwa środka pomocy Regime quadro d’aiuti della Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi 
degli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 
2008: aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della Provincia 
autonoma di Bolzano appartenenti ai settori esposti alla concorrenza 
internazionale e che sono rivolti alla formazione, alla riqualificazione 
ed aggiornamento dei loro addetti. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Delibera della Giunta provinciale n. 1653 del 22.6.2009 pubblicata nel 
Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino — Alto Adige n. 
29 del 14.7.2009. 
Legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20 — Progetti di formazione 
professionale da realizzare con i contributi del fondo sociale europeo 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 22.6.2009–30.6.2014 

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

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 

Programma operativo regionale FSE 2007-2013 della Provincia auto
noma di Bolzano (2007 IT 052 PO 009) — 22,70 milioni di EUR 

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.provincia.bz.it/europa/fse/temi/559.asp 

http://www.provincia.bz.it/europa/fse/download/Regime_quadro_aiuti_formazione_it_de.pdf 

http://www.provinz.bz.it/europa/esf/themen/559.asp 

Numer środka pomocy państwa X 666/09 

Państwo członkowskie Łotwa
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Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc LR Vides ministrija 
Peldu iela 25 
Rīga, LV-1494 
LATVIJA 

http://www.vidm.gov.lv 

Nazwa środka pomocy atklātais konkurss “Vides tehnoloģijas un ekoinovācija” 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ministru kabineta 2009. gada 13. janvāra noteikumi Nr. 43 “Eiropas 
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas 
“Vides politikas integrācijas programma Latvijā” apakšprojektu iesnie
gumu atklāta konkursa “Vides tehnoloģijas un ekoinovācija” nolikums” 
(publicēts: Latvijas Vēstnesis, 3.2.2009., Nr. 18) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 6.2.2009–31.12.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1,80 LVL (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 % 

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

50 % 20 % 

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

25 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=187239
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