
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 88/02) 

Numer pomocy X 104/2010 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) NIEDEROESTERREICH 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 
Landhausplatz 1 
3109 St. Pölten 
www.noe.gv.at 

Nazwa środka pomocy „Spezielle Richtlinien des Landes Niederösterreich / des NÖ Wirtschafts- 
und Tourismusfonds für Beteiligungen im Rahmen des Niederösterrei
chischen Beteiligungsmodelles“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

(1) Allgemeine Richtlinien des Niederösterreichischen Wirtschafts- und 
Tourismusfonds 

(2) Spezielle Richtlinien des Landes Niederösterreich / des NÖ Wirts
chafts- und Tourismusfonds für Beteiligungen im Rahmen des 
Niederösterreichischen Beteiligungsmodelles 

(3) Niederösterreichisches Wirtschafts- und Tourismusfondsgesetz 
7300 in der jeweils gültigen Fassung 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 01.02.2010 - 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 0,27 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 5,00 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Dopłata do oprocentowania, Gwarancja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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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 

20,00 % 20 % 

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

20,00 % — 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

400 000,00 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.noe.gv.at/bilder/d43/1001_Richtlinie_Beteiligung2010.pdf 

Numer pomocy X 105/2010 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) HAMBURG 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt 
20097 Hamburg, Besenbinderhof 31 
www.wk-hamburg.de 

Nazwa środka pomocy Förderrichtlinie Energiesparendes Bauen - 
Förderrichtlinie für die Gewährung von Zuschüssen im Energiespa
renden Wohnungsbau in Hamburg (als besondere Wohnraumförde
rung) 
Hinweis: Die Berichtspflicht bezieht sich nur auf Mietwohngebäude (Die 
Förderung selbstgenutzten Wohneigentums - Eigenheime und Eigen
tumswohnungen - richtet sich an Private und ist damit grundsätzlich 
keine Beihilfe; die Förderrichtlinie grenzt Maßnahmen der Sozialen 
Wohnraumförderung aus). 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 2 Absätze 3 und 4 des Gesetzes über die Wohnraumförderung in der 
Freien und Hansestadt Hamburg (Hamburgisches Wohnraumförderun
gsgesetz – HmbWoFG), HmbGVBl. 2008, S. 74f 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Przedłużenie X 54/2009 
Die Laufzeit wird vom 31.12.2011 auf den 31.12.2012 verlängert. 
Zmiany X 54/2009 
1. Inhaltliche Änderungen der Förderrichtline: 
1.1 Umbenennung der Bezeichnung und Anpassung des Förderstan

dards der EnEV 2007 ( KfW-Effizienzhaus 55 EnEV 2007) an 
die Systematik der EnEV 2009 (WK-Effizienzhaus 70 EnEV 2009). 

1.2 Reduzierung der Förderhöhen für energiesparendes Bauen von 
190 € je m 2 Wohnfläche auf 150 € je m 2 Wohnfläche. Damit 
Anpassung der Förderhöhe an die Marktpreisentwicklung 

1.3 Die Förderung von Lüftungsanlagen mit Abluftwärmepumpen wird 
ab 2010 pauschal zugelassen. Bis 2009 musste die Gleichwertig
keit durch eine Äquivalenzbetrachtung nachgewiesen werden. 

2. Ausweitung des Barwertvolumens auf EUR 20 Mio. p.a.
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Czas trwania pomocy 01.02.2010 - 31.12.2012 

Sektor(y) gospodarki Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawio
nymi 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 20,00 (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) 

20,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://wk-hamburg.de/fileadmin/pdf/download/2010_01_FoeRi_Energiesparend_ 

Numer pomocy X 108/2010 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Czech Republic 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a), Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Ministerstvo zemědělství 
Těšnov 17, 117 05 Praha 1 
www.mze.cz 

Nazwa środka pomocy Vrácení části spotřební daně zaplacené v cenách minerálních olejů 
uvedených v § 45 odst. 2 písm. c) zákona č. 353/2003 Sb., 
o spotřebních daních, ve znění p.p. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění p.p. 
Vyhláška č.14/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2008 Sb., 
o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené 
v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské 
prvovýrobě ve znění vyhlášky č. 395/2008 Sb. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 01.02.2010 - 31.12.2013 

Sektor(y) gospodarki Uprawy rolne inne niż wieloletnie, Uprawa roślin wieloletnich, 
Rozmnażanie roślin, Działalność usługowa wspomagająca produkcję 
roślinną, Działalność usługowa następująca po zbiorach 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo
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Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 2,00 (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 % 

Pomoc na ochronę środowiska w formie ulg 
podatkowych (art. 25) 

6 516,00 CZK — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb08048&cd=76&typ=r 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb08395&cd=76&typ=r 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb10014&cd=76&typ=r 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/182_793.html 

Numer pomocy X 109/2010 

Państwo członkowskie Grecja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) ELLADA 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a), Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs; EYSED 
ETAK 
14 - 18 Mesogeion Avenue, Athens, Greece, 11527 
www.gsrt.gr 

Nazwa środka pomocy Aid for new and small - medium enterprises. Sub-action: Support of 
groups of SMEsfor actions of RTD. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Law 1514/1985 and all its amendments, mainly article 23, par. 3 of 
Law 2741/1999 and article 34 of Law 2843/2000 
Law 2919/2001 and all its amendments, mainly article 4 of Law 3440/ 
2006 
Presidential Decree 274/2000 and all its amendments, mainly the 
article 18 of Law 3777/2009 
Law 3614/07 and all its amendments 
Ministerial Decision 14053/ΕΥΣ1749 and all its amendments 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 01.03.2010 - 31.12.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP
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Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 4,75 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

ERDF - 17,80 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27) 50,00 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 75,00 % — 

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

60,00 % — 

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

75,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6249 

Numer pomocy X 110/2010 

Państwo członkowskie Grecja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) ELLADA 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a), Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs, GSRT, 
EYSED ETAK 
14 - 18, Mesogeion Avenue, Athens, Greece, 11527 
www.gsrt.gr 

Nazwa środka pomocy Creation of young innovative enterprises, mainly knowledge intensive 
(spin-off and spin-out). 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Law 1514/1985 and all its amendments, mainly article 23, par. 3 of 
Law 2741/1999 and article 34 of Law 2843/2000 
Law 2919/2001 and all its amendments, mainly article 4 of Law 3440/ 
2006 
Presidential Decree 17/2001 and all its amendments, mainly the article 
19 of Law 3777/2009 
Law 3614/07 and all its amendments 
Ministerial Decision 14053/ΕΥΣ1749 and all its amendments 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 01.03.2010 - 31.12.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP
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Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 5,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

ERDF - 18,75 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

1 000 000,00 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6199
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