
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 26/03) 

Numer środka pomocy państwa X 529/2009 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego IT161 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
P.zza Kennedy 20, 
00144 Roma 

www.miur.it 

Nazwa środka pomocy Aiuto alle consulenze e alla formazione per i Centri di Competenza 
Tecnologica 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Avviso Pubblico 1854/2005 pubblicato sulla GURI n.237 dell’11/10/ 
2006 
Programma Operativo Nazionale “Ricerca” 2000/2006 per le Regioni 
dell’Ob.1 
Decisione di approvazione del programma C(2000) n. 2343 
dell’08.08.2000 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc - Meridionale Innovazione Trasporti Scarl 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 30.04.2008 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 0,89 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Inne - Contributo alla spesa 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Fondi FESR per 0,4910 M€ e fondi FSe per 0,349454 M€ - 0,84 EUR 
(w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

50,00 % — 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.ponricerca.it/Avvisi eBandi
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Numer środka pomocy państwa X 676/2009 

Państwo członkowskie Łotwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc valsts aģentūra “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 
Pērses iela 2, Rīga, Latvija, LV-1442 

www.liaa.gov.lv 

Nazwa środka pomocy Augstas pievienotās vērtības investīcijas 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

2009.gada 24.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.200 “Noteikumi 
par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinā
juma 2.1.2.4.aktivitāti “Augstas pievienotās vērtības investīcijas”” 
Darbības programma “Uzņēmējdarbība un inovācijas” (269.1. - 269.4. 
punkts) 
Darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājums 
(76.1 - 76.6 punkts) 
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 07.08.2009-31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Leśnictwo i pozyskiwanie drewna, Górnictwo ropy naftowej i gazu 
ziemnego, Górnictwo rud metali, Górnictwo i wydobywanie pozostałe, 
Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie, 
Produkcja artykułów spożywczych, Produkcja słodu, Produkcja 
napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych 
wód butelkowanych, Produkcja wyrobów tekstylnych, Produkcja 
odzieży, Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych, Produkcja 
wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów 
ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, Produkcja papieru 
i wyrobów z papieru, Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników 
informacji, Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji 
ropy naftowej, Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów 
i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego 
w formach podstawowych, Produkcja pestycydów i pozostałych 
środków agrochemicznych, Produkcja farb, lakierów i podobnych 
powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających, Produkcja mydła 
i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycz
nych i toaletowych, Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, 
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków 
i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, Produkcja wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych, Produkcja wyrobów z pozostałych 
mineralnych surowców niemetalicznych, Produkcja metali, Produkcja 
metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, 
Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, 
Produkcja urządzeń elektrycznych, Produkcja maszyn i urządzeń, 
gdzie indziej niesklasyfikowana, Produkcja pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep, Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru 
szynowego, Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych 
i podobnych maszyn, Produkcja wojskowych pojazdów bojowych, 
Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
Produkcja mebli, Produkcja wyrobów, pozostała, Naprawa 
i instalowanie maszyn i urządzeń, 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, BUDOW
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NICTWO, Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, TRANS
PORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ
ZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZ
NYMI, INFORMACJA I KOMUNIKACJA, DZIAŁALNOŚĆ PROFESJO
NALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, Działalność związana 
z zatrudnieniem, Działalność organizatorów turystyki, pośredników 
i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa 
w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, Działalność detek
tywistyczna i ochroniarska, Działalność usługowa związana 
z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów 
zieleni, Działalność związana z administracyjną obsługą biura 
i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospo
darczej, ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; 
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, EDUKACJA, OPIEKA 
ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA, Działalność twórcza związana 
z kulturą i rozrywką, Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz 
pozostała działalność związana z kulturą, Działalność sportowa, 
rozrywkowa i rekreacyjna, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, 
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; 
GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY 
I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NAWŁASNE POTRZEBY, ORGANIZACJE 
I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

LVL 7,99 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

KOMISIJAS LĒMUMS 2007-IX-24, ar ko pieņem darbības programmu 
“Uzņēmējdarbība un Inovācijas” Kopienas palīdzībai no Eiropas Reģio
nālās attīstības fonda atbilstīgi konverģences mērķim Latvijā 
CCI 2007 LV 16 1 PO 001 - 32,26 LVL (w mln) 

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 

45,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=189067 

Numer środka pomocy państwa X 30/2010 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Wirtschaftsservice Burgenland AG 
Marktstraße 3 
7000 Eisenstadt 

www.wibag.at 

Nazwa środka pomocy Aktionsrichtlinie „Beihilfen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben“ 
Rahmenrichtlinie für die Wirtschaftsförderung des Landes Burgenland
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Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Gesetz vom 24. März 1994, über Maßnahmen zur Gewährleistung der 
wirtschaftlichen Entwicklung im Burgenland (Landes-Wirtschaftsförde
rungsgesetz 1994 - WiföG), mit dem gleichzeitig das Burgenländische 
Tourismusgesetz 1992 geändert wird, LBGl. Nr. 33/1994, in der 
Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 22/2008 
Aktionsrichtlinie „Beihilfen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben“ 
Landesamtsblatt Nr. 514/2009 vom 23. Dezember 2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 24.12.2009 -31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2,30 (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)) 50,00 % 30 % 

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

25,00 % 55 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.wibag.at/fileadmin/redakteur/Downloads/Aktions-RL_Beihilfen_fuer_Forschungs-_und_ 
Entwicklungsvorhaben.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 31/2010 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Wirtschaftsservice Burgenland AG 
Marktstraße 3 
7000 Eisenstadt 

www.wibag.at
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Nazwa środka pomocy Beteiligungsgrundsätze der Burgenländischen Risikokapitalgesellschaft 
AG 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Beteiligungsgrundsätze der Burgenländischen Risikokapitalgesellschaft 
AG 
Landesamtsblatt Nr. 515/2009 vom 30.12.2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 01.01.2010 -31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 6,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Kapitał podwyższonego ryzyka 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

CCI2007AT161PO001 - 7,50 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Pomoc w formie kapitału podwyższonego 
ryzyka (art. 28 - 29) 

1 500 000,00 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.wibag.at/fileadmin/redakteur/Downloads/Foerderprogramm_fuer_Risikokapital_12.11.2009.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 33/2010 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) BAYERN 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie 
Prinzregentenstraße 28 
80538 München 

http://www.stmwivt.bayern.de/ 

Nazwa środka pomocy Bayerisches Programm zur Förderung technologieorientierter Unterneh
mensgründungen (BayTOU)
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Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Richtlinien zur Durchführung des Bayerischen Programms zur Förde
rung technologieorientierter Unternehmensgründungen (BayTOU), 
AllMBl Nr. 15/2009, S. 494 ff. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Przedłużenie N 414/2004 

Czas trwania pomocy 01.01.2010 -30.06.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 3,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 3,00 (w mln) 

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)) 40,00 % — 

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

25,00 % 15 % 

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

40,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://www.verkuendung-bayern.de/allmbl/jahrgang:2009/heftnummer:15/seite:494

PL 2.2.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 26/17

https://www.verkuendung-bayern.de/allmbl/jahrgang:2009/heftnummer:15/seite:494

