
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 98/08) 

Numer pomocy X 133/2010 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) SACHSEN 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Sächsische Aufbaubank - Förderbank - 
Pirnaische Strasse 9 
D-01069 Dresden 
www.sab.sachsen.de 

Nazwa środka pomocy FuE - Projektförderung 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§§ 23, 44 der Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische 
Haushaltsordnung - SäHO) Verwaltungsvorschriften (VwV-SäHO) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 24.02.2010 - 31.12.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

130,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

CCI-Nr.: 2007 DE 16 1 PO 004 - 100,00 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 65,00 % 20 % 

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

40,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.sab.sachsen.de/fue-projektfoerderung 

http://www.revosax.sachsen.de/Details.do?sid=5441012634494 

http://www.revosax.sachsen.de/Details.do?sid=3111012864214
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Numer pomocy X 135/2010 

Państwo członkowskie Słowenia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego SI 

Nazwa regionu (NUTS) Slovenia 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc MINISTRSTVO ZA FINANCE 
Župančičeva 3 
1000 Ljubljana 
Slovenija 
http://www.mf.sigov.si/slov/index.htm 

Nazwa środka pomocy Dodelitev državnih pomoči subjektom v ekonomskih conah - regio
nalna pomoč 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zakon o ekonomskih conah (Ur.l. RS, št. 37/2007, 19/2010) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 13.03.2010 - 31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

3,04 EUR (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 % 

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na 
zatrudnienie (art. 13) Program pomocy 

30,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200737&stevilka=1986 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201019&stevilka=807 

Numer pomocy X 136/2010 

Państwo członkowskie Słowenia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego SI 

Nazwa regionu (NUTS) Slovenia 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a)
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Organ przyznający pomoc MINISTRSTVO ZA FINANCE 
Župančičeva 3 
1000 Ljubljana 
Slovenija 
http://www.mf.gov.si/slov/index.htm 

Nazwa środka pomocy Dodelitev državnih pomoči subjektom v ekonomskih conah - majhna 
in srednje velika podjetja 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zakon o ekonomskih conah (Ur.l. RS, št. 37/2007, 19/2010) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 13.03.2010 - 31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,38 EUR (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 rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 
26) 

50,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201019&stevilka=807 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200737&stevilka=1986 

Numer pomocy X 138/2010 

Państwo członkowskie Estonia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Estonia 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 
Lasnamäe 2, Tallinn 11412, Eesti 
http://www.eas.ee 

Nazwa środka pomocy Kompetentsikeskuste arendamine
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Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Regionaalministri 3. juuli 2009. a määrus nr 10 Meetme „Kompeten
tsikeskuste arendamine” tingimused (RTL 13.07.2009, 56, 820), 
muudetud 23.02.2010. a määrusega nr 3 (RTL 2010, 9, 164). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany X663/2009 
Toetatavate tegevuste laiendamine – lisatud tehnilise teostatavuse uurin
guteks antav abi (art 32). 

Czas trwania pomocy 05.03.2010 - 31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

60,00 EEK (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Euroopa Regionaalarengu Fond - 60,00 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 % 20 % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50,00 % — 

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

25,00 % — 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

50,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13282028 

Numer pomocy X 139/2010 

Państwo członkowskie Dania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 8042-10-20 

Nazwa regionu (NUTS) DANMARK 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc FødevareErhverv 
Nyropsgade 30 
DK 1780 København V 
www.ferv.dk
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Nazwa środka pomocy Tilskud til investering i anlæg til fremstilling af biogas 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i anlæg til fremstilling af 
biogas 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 01.05.2010 - 31.12.2012 

Sektor(y) gospodarki Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działal
ność usługową, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

100,00 DKK (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter (ELFUL) 
jf. RFO (EF) 1698/2005 af 20 september 2005 om støtte til udvikling 
af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrusfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL) ændret ved RFO (EF)74/2009 af 19. januar 
2009 om ændring af forordning (EF) 1698/2005 om støtte til udvi
kling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvi
kling af Landdistrikterne (ELFUL) - 50,00 DKK (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

45,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.ferv.dk 

https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta.aspx?hpid=2146001452
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