
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 49/04) 

Numer pomocy X 206/2009 

Państwo członkowskie Estonia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 
Narva mnt. 3, 51009, Tartu, 

www.pria.ee 

Nazwa środka pomocy Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväär
tuse andmise investeeringutoetus 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Põllumajandusministri 10. aprilli 2008 a määrus nr 31 „Põllumajan
dustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse 
andmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja 
taotluse menetlemise täpsem kord” (RTL 2008, 34, 502; 2008, 46, 
640; 2009, 14, 149) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 222/2007 
Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.6 „Põllumajandustoo
detele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmine” 
abikava kooskõlla viimine komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 tingi
mustega 

Czas trwania pomocy 09.02.2009-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EEK 84,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond (EAFRD) - 347,30 EEK (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 

50,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13141915
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Numer pomocy X 207/2009 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Obszary 
mieszane 

Organ przyznający pomoc ERP-Fonds 
Ungargasse 37 
A – 1030 Wien 

www.erp-fonds.at, www.awsg.at 

Nazwa środka pomocy ERP-Landwirtschaftsprogramm 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

ERP-Fonds-Gesetz (BGBl. Nr. 207/1962 in der geltenden Fassung), 
Richtlinie ERP-Landwirtschaftsprogramm, 
Allgemeine Bestimmungen für die ERP-Programme der Sektoren 
Tourismus, Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Verkehr 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XA 7008/07 
Änderung / Anpassung AGVO 

Czas trwania pomocy 01.01.2009-31.12.2013 

Sektor(y) gospodarki Produkcja artykułów spożywczych, Produkcja napojów 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 25,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka 

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 i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

50,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.awsg.at/portal/media/3568.pdf 

http://www.awsg.at/portal/media/3565.pdf 

Numer pomocy X 54/2010 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 3124/32-2 

Nazwa regionu (NUTS) THUERINGEN 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a)
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Organ przyznający pomoc Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaats 
Thüringen mbH 
Warsbergstraße 1 
D99092 Erfurt 

www.gfaw-thueringen.de 

Nazwa środka pomocy Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln des Euro
päischen Sozialfonds und/oder des Freistaats Thüringen zur Förderung 
betriebswirtschaftlicher und technischer Beratungen von kleinen und 
mittleren Unternehmen und Existenzgründern (Beratungsrichtlinie) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Thüringer Landeshaushaltsordnung (ThürLHO) sowie Thüringer Verwal
tungsverfahrensgesetz (ThürVwVerfG) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Przedłużenie X505/09 
Laufzeitverlängerung Der freigestellte Fördertatbestand (Förderschwer
punkt 2 - Beratung) wird unverändert beibehalten. Die Regelung war 
bisher als Beihilfe Nr. X505/2009 registriert. 

Czas trwania pomocy 01.01.2010-31.03.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,60 (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 - 0,60 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 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.gfaw-thueringen.de/cms/getfile.php5?520 

http://www.gfaw-thueringen.de/cms/getfile.php5?618 

Numer pomocy X 55/2010 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

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

Organ przyznający pomoc Minister Gospodarki 
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 
00-507 Warszawa 

http://www.mg.gov.pl
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Nazwa środka pomocy Fundusz innowacyjności tworzony przez centra badawczo-rozwojowe 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Rozdział 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach 
wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730) Rozpo
rządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie 
funduszu innowacyjności (Dz. U. Nr 143, poz. 1171) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 17.09.2009-30.06.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

PLZ 300,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Środek fiskalny 

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 podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 100,00 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 80,00 % 20 % 

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

60,00 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75,00 % — 

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

80,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/8B09EFD3-87B1-4C15-AACC-36EF2E820BD2/50115/ustawaNFWDI. 
pdf 

Numer pomocy X 56/2010 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Presidenza della regione - Servizio coordinamento politiche per la 
montagna 
via Sabbadini, 31 - 33100 Udine 

http://www.regione.fvg.it
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Nazwa środka pomocy POR FESR 2007-2013 REGIONE AUTONOMA FRIULIA GIULIA - 
ATTIVITA 4.2.a - LINEA DI INTERVENTO 1 - VALORIZZAZIONE 
DELL'ALBERGO DIFFUSO - BANDO CONSOLIDAMENTO ALBERGHI 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Delibera della Giunta regionale n. 2864 del 17/12/2009 (B.U.R. n. 52 
del 30/12/2009) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 01.01.2010-30.06.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 5,50 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Inne, Dotacja - Si precisa che l'importo di 5,5 milioni di Euro sopra 
indicato si riferisce alla dotazione complessiva del regime e quindi 
a tutta la durata dello stesso 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR FESR 2007-2013 - Decisione della Commissione europea C(2007) 
5717 del 20/11/2007 - 1,34 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 

15,00 % 20 % 

Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

20,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/rapportieuropeinternazionali/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT11/ 
ARG20/FOGLIA5/
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