
Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na 
mocy rozporządzenie 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 39/04) 

Numer pomocy X 188/2009 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc GFAW - Gesellschaft für Aus- und Weiterbildung des Freistaats 
Thüringen mbH 
Warsbergstraße 1 
D99092 Erfurt 

www.gfaw-thueringen.de 

Nazwa środka pomocy Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der 
Weiterbildung, des lebenslangen Lernens sowie der Qualifizierungsbe
ratung (Weiterbildungsrichtlinie) (ehem. Richtlinie [...] zur Förderung 
der Berufsvorbereitung und Fortbildung zur Anpassung an die sog. 
Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (Verordnung (EG) Nr. 
800/2008). 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Thüringer Landeshaushaltsordnung (ThürLHO) 
Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XT 42/2006 

Czas trwania pomocy 01.01.2009-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 10,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

CCI 2007 DE 051 PO 006 - 70,00 EUR (w mln) 

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.thueringen.de/de/tmwta/arbeit/foerderung/richtlinien/lernen/
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Numer pomocy X 199/2009 

Państwo członkowskie Francja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc l’office de développement de l’économie agricole des départements 
d’Outre-mer (ODEADOM) 
ODEADOM, 
12 Rue Henri Rol-Tanguy 
93555 Montreuil Cedex 

http://www.odeadom.fr/wp-content/uploads/2009/02/ 
aide-recherche-et-developpement-800-2008.pdf 

Nazwa środka pomocy Aides à la recherche et au développement relatif au secteur agricole et 
alimentaire dans les départements d’Outre-mer 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Articles L621-1 à L621-11, articles R621-1 à R621-43 et articles 
R684-1 à R684-12 du code rural et projet de décision du Directeur 
de l'ODEADOM. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XA 7011/2008 

Czas trwania pomocy 01.03.2008-31.12.2013 

Sektor(y) gospodarki Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działal
ność usługową 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,53 (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 na działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.odeadom.fr/wp-content/uploads/2009/02/aide-recherche-et-developpement-800-2008.pdf 

Numer pomocy X 361/2009 

Państwo członkowskie Słowenia 

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

Organ przyznający pomoc MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 
Kotnikova 5 
1000 Ljubljana 
SLOVENIJA 

http://www.mg.gov.si 

Nazwa środka pomocy Finančne spodbude za tuje neposredne investicije – regionalna pomoč 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Uredba o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije (Ur.l. RS 
št. 11/2007, 19/2009) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XR 45/2007 

Czas trwania pomocy 14.03.2009-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 16,69 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

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 

30 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/DEOT/17_sv_-_spodbude-precisceno.pdf 

Numer pomocy X 51/2010 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 1251/10/08100 

Nazwa regionu (NUTS) Strední Cechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, 
Strední Morava, Moravskoslezko 
Article 87(3)(a) 

Organ przyznający pomoc Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 

www.mpo.cz
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Nazwa środka pomocy Progres - 3. výzva 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně někte
rých souvisejících zákonů 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 05.01.2010-31.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 600,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

SF-ERDF 85 %, státní rozpočet 15 % - 510,00 CZK (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 

40 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.mpo.cz/dokument31893.html 

Numer pomocy X 53/2010 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 1251/10/08100 

Nazwa regionu (NUTS) Strední Cechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, 
Strední Morava, Moravskoslezko 
Article 87(3)(a) 

Organ przyznający pomoc Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 

www.mpo.cz 

Nazwa środka pomocy Spolupráce - Klastry 2. výzva 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 47/2002 Sb, o podpoře malého a středního podnikání 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně někte
rých souvisejících zákonů; 
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy
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Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 11.01.2010-30.06.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 580,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

SF-ERDF 85 %; státní rozpočet 15 % 
- 493,00 CZK (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 

40 % 20 % 

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

50 % — 

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

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

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.mpo.cz/dokument50461.html
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