
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 109/03) 

Numer środka pomocy państwa X 60/09 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) OESTERREICH 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 
Radetzkystraße 2 
1030 Wien 
www.bmvit.gv.at 

Nazwa środka pomocy ‘Austrian electronic network’ (kurz: ‘AT:net’) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Sonderrichtlinie ‘Austrian electronic network’ 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Przedłużenie XS 326/07 

Czas trwania pomocy 15.1.2009–31.12.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

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 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

20,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.ffg.at/content.php/?cid=589 

http://www.bmvit.gv.at/telekommunikation/politik/downloads/sonderrichtlinieatnet.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 228/09 

Państwo członkowskie Francja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego XS 51/2008
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Nazwa regionu (NUTS) FRANCE 

Organ przyznający pomoc Ministére de l'économie, de l'industrie et de l'emploi 
139 rue de Bercy 
F75012 PARIS 
http://www.minefi.gouv.fr/ 

Nazwa środka pomocy Dispense de réintégration de la fraction des loyers excédentaires à 
l'occasion de la levée d'option d'achat d'immeubles neufs à usage 
industriel ou commercial pris en location par un contrat de crédit- 
bail d'une durée effective d'au moins 15 ans 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

article 239 sexies D du code général des impôts 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2007–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,00 (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 inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

— — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020059060&cidTexte= 
LEGITEXT000006069577&dateTexte=20100312&oldAction=rechCodeArticle 

Numer środka pomocy państwa X 229/09 

Państwo członkowskie Francja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego XS 28/2005 

Nazwa regionu (NUTS) FRANCE 

Organ przyznający pomoc Ministére de l'économie, de l'industrie et de l'emploi 
139 rue de Bercy 
F75012 PARIS 
http://www.minefi.gouv.fr/ 

Nazwa środka pomocy Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

article 244 quater H du code général des impôts
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2005–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 25,00 (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 inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

— — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020675509&cidTexte= 
LEGITEXT000006069577&dateTexte=20100312&oldAction=rechCodeArticle 

Numer środka pomocy państwa X 230/09 

Państwo członkowskie Francja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego XS 52/2008 

Nazwa regionu (NUTS) FRANCE 

Organ przyznający pomoc Ministére de l'économie, de l'industrie et de l'emploi 
139 rue de Bercy 
F75012 PARIS 
http://www.minefi.gouv.fr/ 

Nazwa środka pomocy Amortissement exceptionnel des immeubles à usage industriel et 
commercial construits en zone de revitalisation rurale ou en zone de 
redynamisation urbaine 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

article 39 quinquies D du code général des impôts 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2007–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,00 (w mln)
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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 inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

— — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020059093&cidTexte= 
LEGITEXT000006069577&dateTexte=20100312&oldAction=rechCodeArticle 

Numer środka pomocy państwa X 232/09 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) NORTH EAST, NORTH WEST, YORKSHIRE AND THE HUMBER, 
EAST MIDLANDS, WEST MIDLANDS, EASTERN, SOUTH EAST, 
SOUTH WEST 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Department for Environment Food and Rural Affairs 
Nobel House, 17 Smith Square, London SW1P 3JR 
www.defra.gov.uk 

Nazwa środka pomocy Rural Development Programme for England – measure code 111 (voca
tional training and information actions, including diffusion of scientific 
knowledge and innovative practises, for persons engaged in food 
sector) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Section 2(2) of the European Communities Act 1972 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 26.1.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Działalność usługowa związana z wyżywieniem 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 2,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Council Regulation (EC) 1698/2005 of 20 September 2005 on support 
for rural development by the European Agricultural Fund for Rural 
Development (EAFRD) – 1,00 GBP (w mln)
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25,00 % 20 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.defra.gov.uk/rural/rdpe/progdoc.htm
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