
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 109/05) 

Numer środka pomocy państwa X 305/09 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego X33/2007 

Nazwa regionu (NUTS) OESTERREICH 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a), Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ) 
Stubenring 1 
A – 1011 
www.bmwfj.gv.at 

Nazwa środka pomocy Förderungsrichtlinien gemäß § 35a Arbeitsmarktförderungsgesetz 
(AMFG) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Arbeitsmarktförderungsgesetz 1969 in der derzeit geltenden 
Fassung 

— Förderung von Unternehmen in Problemgebieten aus arbeitsmar
ktpolitischen Gründen gemäß § 35a Arbeitsmarktförderungsgesetz 
(AMFG) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

60,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka, Dopłata do oprocentowania, Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Kofinanzierungen möglich für gleichzeitig auch nach dem ERP-Regio
nalprogramm oder dem ERP-KMU-Programm geförderte Vorhaben 
sowie im Rahmen der nachstehenden ‘Ziel-Gebiets-Programme’: 
— Operating Phasing Out Burgenland 2007 – 2013 

(CCI2007AT161PO001) 
— Programm zur Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit 

Niederösterreich 2007 – 2013 (CCI2007ATITO001) 
— Regionale Wettbewerbsfähigkeit Oberösterreich 2007 – 2013 

(CCI2007AT162PO002) 
— Regionale Wettbewerbsfähigkeit Kärnten 2007 – 2013 

(CCI2007AT162PO005) 
— Programm zur Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit Salz

burg 2007 – 2013 (CCI2007AT162TO006) 
— Regionale Wettbewerbsfähigkeit Steiermark 2007 – 2013 

(CCI2007AT162PO007) 
— Programm zur Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit Tirol 

2007 – 2013 (CCI2007AT162TO008) 
— 60,00 EUR (w mln)
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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 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://rili.awsg.at/Inventory.aspx?id=844&version=4 

http://www.awsg.at 

Numer środka pomocy państwa X 317/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) HAMBURG 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
Stadthausbrücke 8 
20355 Hamburg 
http://www.hamburg.de/umwelt 

Nazwa środka pomocy Optimierung der Wärmeverteilung für die statische Heizung, für die 
Lüftungsanlagen und für die Warmwassererzeugung in der Alstersch
wimmhalle, Ifflandstr. 21, 22087 Hamburg 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 44 LHO (Hamburg) 
http://hh.juris.de/hh/gesamt/HO_HA.htm#HO_HA_P15 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 6.2.2009 

Sektor(-y) gospodarki POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

0,05 EUR (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) 

25,00 % —
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.hamburg.de/ressourcenschutz 

Numer środka pomocy państwa X 318/09 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) OBEROESTERREICH 
Artykuł 107 ust. 3 lit. c), Obszary nieobjęte pomocą, Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Abteilung Wirtschaft 
Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Abteilung Wirtschaft 
Bahnhofplatz 1 
4021 Linz 
www.wi.post@ooe.gv.at 

Nazwa środka pomocy Richtlinien für das Tourismus-Impulsprogramm (TIP/Betriebe) des 
Landes Oberösterreich für den Zeitraum 2009 – 2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Allgemeine Richtlinien für Förderungen aus Mitteln des Landes 
Oberösterreich 

— Richtlinien für das Tourismus-Impulsprogramm (TIP/Betriebe) des 
Landes Oberösterreich für den Zeitraum 2009 – 2013 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.3.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Transport wodny śródlądowy pasażerski, Hotele i podobne obiekty 
zakwaterowania, Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwa 
łego zakwaterowania, Pola kempingowe, włączając pola dla pojazdów 
kempingowych i pola namiotowe, Zakwaterowanie pozostałe, Restau
racje i ruchome placówki gastronomiczne, Podawanie napojów, Dzia 
łalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów tele
wizyjnych, Działalność związana z projekcją filmów, Działalność 
agentów i pośredników turystycznych, Działalność obiektów sporto
wych, Działalność klubów sportowych, Działalność związana ze 
sportem, pozostała, Działalność wesołych miasteczek i parków 
rozrywki 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

3,00 EUR (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 % 

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

16,00 % 20 % 

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

20,00 % —
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xbcr/SID-666DCA6A-E772904D/ooe/TIP_RL_Betriebe_ 
2009-2013.pdf 

http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/SID-7054BD6B-7162A1DB/ooe/hs.xsl/29880_DEU_ 
HTML.htm 

http://www.land-oberoesterreich.gv.at 

Numer środka pomocy państwa X 332/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) VALLE D'AOSTA 
Artykuł 107 ust. 3 lit. c), Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Regione autonoma Valle d'Aosta Assessorato Attività Produttive 
Piazza della Repubblica 15 
11100 Aosta 
http://regione.vda.it/attiprod/industria_artigianato/default_i.asp 

Nazwa środka pomocy Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozy
skiwania produktów leśnych, GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, PRZE
TWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, 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 

7,70 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka, Dopłata do oprocentowania, 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 % 

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

10,00 % 20 %
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Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsię
biorstwom zastosowanie norm surowszych 
niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony 
środowiska lub podniesienie poziomu 
ochrony środowiska w przypadku braku 
norm wspólnotowych (art. 18) 
(Odeslanie do wlasciwych standardów: norma
tiva comunitaria vigente in materia di tutela 
ambientale) 

35,00 % 20 % 

Pomoc na szybkie przystosowanie MŚP do 
przyszłych norm wspólnotowych (art. 20) 

15,00 % — 

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 15,00 % — 

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

50,00 % — 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.vda.it/attiprod/industria_artigianato/disposizioni_i.asp 

Numer środka pomocy państwa X 368/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) GORIZIA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia 
Via Crispi, 10 
34170 Gorizia 
http://www.go.camcom.it/ 

Nazwa środka pomocy Norme di attuazione del Regolamento per la gestione del Fondo 
Gorizia di cui alla legge n. 700 del 1975 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Norme di attuazione approvate con delibera n. 4/FG dd. 20.1.2009 
— Delibera n. 155/FG dd. 17.11.2008 ‘Regolamento per la gestione 

del Fondo Gorizia’ 
— Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 30 del 28.12.2007, art. 5, 

comma 76 
— Legge 27 dicembre 1975, n. 700 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 2.2.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Naprawa metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń, Zbie
ranie odpadów, HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA 
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI, Działalność usłu
gowa wspomagająca transport lądowy, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA 
Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI, 
Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie 
informatyki i działalności powiązane, Przetwarzanie danych; zarzą
dzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 
Badania i analizy techniczne, Działalność agencji reklamowych, Dzia 
łalność w zakresie specjalistycznego projektowania, Działalność foto
graficzna, Działalność agentów i pośredników turystycznych, Sprzą
tanie obiektów, Działalność usługowa związana 
z zagospodarowaniem terenów zieleni, Działalność związana 
z pakowaniem, Naprawa komputerów i artykułów użytku osobistego 
i domowego, Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych 
i futrzarskich, Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, Pozostała 
działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
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Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

8,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka, Dopłata do oprocentowania, 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 % 

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

15,00 % 20 % 

Pomoc dla nowo utworzonych małych przed
siębiorstw (art. 14) 

25,00 % — 

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

20,00 % — 

Pomoc na nabycie nowych środków trans
portu spełniających normy surowsze niż 
normy wspólnotowe lub podnoszących 
poziom ochrony środowiska w przypadku 
braku norm wspólnotowych (art. 19) 

35,00 % 20 % 

Pomoc w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

20,00 % 20 % 

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

45,00 % 20 % 

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

50,00 % — 

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

Pomoc w formie kapitału podwyższonego 
ryzyka (art. 28 – 29) 

1 500 000,00 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.go.camcom.it/allegati/pdf/fondogorizia/norme_attuaz_L700_comm_servizi.pdf
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