
IV 

(Informacje) 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

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 39/01) 

Numer pomocy X 149/08 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Flevoland 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Gemeente Lelystad 
Postbus 91 
8200 AB Lelystad 

www.lelystad.nl 

Nazwa środka pomocy MKB Regeling Lelystad 2008 (MKB Lelystad 2008) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Staatscourant van 24 december 2008 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 24.12.2008–30.6.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,50 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013 
De aanvraag voor EFRO-middelen is bij de management autoriteit 
geregistreerd onder nummer 725080. - 1,00 EUR (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 

10 % 10 % 

Pomoc dla nowo utworzonych małych przed
siębiorstw (art. 14) 

10 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.lelystad.nl
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Numer pomocy X 814/09 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Oesterreich 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser
wirtschaft; Sonstige siehe Anhang 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser
wirtschaft 
Stubenbastei 5 
1010 Wien 

Sonstige: siehe Anhang Pkt. A 
www.lebensministerium.at 

Nazwa środka pomocy Umweltförderung im Inland 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Umweltförderungsgesetz, BGBl. 185/1993 idgF 
Förderungsrichtlinien 2009 für die Umwletförderung im Inland 
Sonstige: siehe Anhang Pkt. C 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.10.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

224,24 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

ELER: K (2007) 5163; Höhe des Gemeinschaftsbetrages ELER: 2007 
-2013 vorauss. 63,6 Mio € 
EFRE: C (2007) 2052-2055,2057-2059; Höhe des Gemeinschaftsbet
rages EFRE: 2007-2013: vorauss. 31,7 Mio €. - 95,30 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

60 % 20 % 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na układy kogeneracji o wysokiej 
sprawności (art. 22) 

45 % 20 % 

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

45 % 20 % 

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 40 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.public-consulting.at 

http://www.umweltnet.at 

Numer pomocy X 889/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PA 76/09 

Nazwa regionu (NUTS) COMUNIDAD VALENCIANA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Calle Amadeo de Saboya n o 2 
46010 Valencia 

http://www.agricultura.gva.es 

Nazwa środka pomocy SUBVENCIÓN NOMINATIVA DESTINADA AL CENTRO DE CALIDAD 
AVÍCOLA Y ALIMENTACIÓN ANIMAL DE LA CV (CECAV). 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la consellera de Agricul
tura, Pesca y Alimentación, por la que se concede una subvención 
nominativa al CECAV 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc - CENTRO DE CALIDAD AVÍCOLA Y ALIMENTACIÓN 
ANIMAL DE LA CV 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 28.9.2009 

Sektor(-y) gospodarki Chów i hodowla drobiu 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

0,02 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji —
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W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Pomoc na usługi doradcze w zakresie inno
wacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36) 

24 000,00 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/cecav09.pdf 

Numer pomocy X 19/10 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego NLD 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland 
Postbus 3007 
2001 DA Haarlem 
Nederland 

www.noord-holland.nl 

Nazwa środka pomocy project Cross Media Expertisecentrum, Stichting iMMovator 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Subsidieverordening reserve cofinanciering Europese projecten Noord- 
Holland 2007 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 08.12.2009–1.1.2015 

Sektor(-y) gospodarki Działalność usługowa w zakresie informacji 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

0,59 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

programma Kansen voor West vanuit het Europees Fonds voor Regio
nale Ontwikkeling - 1 800 000,00 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.noord-holland.nl/zoeken/get_url.asp?page=/provstukken/OPENBAAR/AVV/AVV-PB2008-13.pdf
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Numer pomocy X 39/10 

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 Projektträger Jülich 
Projektträger Jülich (PtJ) - Außenstelle Berlin 
Geschäftsbereich Umwelt (UMW) 
-Klimaschutzinitiative - 
Forschungszentrum Jülich GmbH 
Zimmerstraße 26-27 
10969 Berlin 

www.fz-juelich.de 

Nazwa środka pomocy Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kultu
rellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Klimaschutzini
tiative. Vom 8. Dezember 2009 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bundesanzeiger, Ausgabe Nr. 195 vom 24. Dezember 2009, S. 4451 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2010–31.12.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

25,00 EUR million 

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) 

20 % 5 % 

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

45 % 15 % 

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 50 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

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