
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 109/08) 

Numer środka pomocy państwa X 5/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) BAYERN 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Bayerisches Staatsministerium der Finanzen 
Odeonsplatz 4 
80539 München 
www.stmf.bayern.de 

Nazwa środka pomocy Staatsbürgschaften zur Förderung von Vorhaben im Bereich der gewer
blichen Wirtschaft 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Gesetz über die Übernahme von Staatsbürgschaften und Garantien des 
Freistaates Bayern (BayRS IV, S. 695) mit den hierzu ergangenen Rich
tlinien für die Übernahme von Staatsbürgschaften im Bereich der 
gewerblichen Wirtschaft (Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums 
der Finanzen vom 7. November 2000, S. 292) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 100,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 2 159,00 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Gwarancja 

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 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.verwaltung.bayern.de/Titelsuche-.116/index.htm?purl=http%3A%2F%2Fby.juris.de%2Fby%2FSt 
BuergG_BY_rahmen.htm
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Numer środka pomocy państwa X 649/09 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) STEIERMARK 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Amt der Stmk. LR, FA 6A 
Amt der Stmk. LR 
FA 6A 
Karmeliterplatz 2 
8010 Graz 
www.jugendreferat.steiermark.at 

Nazwa środka pomocy Innovationsprogramm des Landes Steiermark für Investitionsprojekte 
zur Förderung von Freizeiteinrichtungen für Kinder, Jugendliche und 
Familien 2009-2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Regierungsbeschluss, Innovationsprogramm des Landes Steiermark für 
Investitionsprojekte zur Förderung von Freizeiteinrichtungen für Kinder, 
Jugendliche und Familien 2009-2013 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 13.7.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 4,00 (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 % 

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.jugendreferat.steiermark.at/cms/beitrag/10016432/3013238 

http://www.jugendreferat.steiermark.at/cms/ziel/51224645/DE/ 

http://www.jugendreferat.steiermark.at
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Numer środka pomocy państwa X 682/09 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) VORARLBERG 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abteilung VIa, Allgem. 
Wirtschaftsangelegenheiten 
Landhaus 
Römerstrasse 15 
6901 Bregenz 
www.vorarlberg.at 

Nazwa środka pomocy Verlängerung des Wirtschaftsförderungsprogrammes Vorarlberg 2007 – 
2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Wirtschaftsförderungsprogramm Vorarlberg 2007 – 2013 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Przedłużenie XS148/2007 
Verlängerung der bestehenden Beihilfe Wirtschaftsförderungsprogramm 
Vorarlberg 2007 – 2013 nach der neuen Gruppenfreistellungsverord- 
nung 

Czas trwania pomocy 20.7.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 6,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

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

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

CCI207AT162P0003 – 0,15 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

10,00 % — 

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

10,00 % — 

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

30,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/wirtschaft_verkehr/wirtschaft/wirtschaft/foerderungen/ 
wirtschaftsfoerderungen/wirtschaftsfoerderungspro/wirtschaftsfoerderungspro.htm
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Numer środka pomocy państwa X 786/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego IT09 

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

Organ przyznający pomoc Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro 
e l'Innovazione 
Corso Sonnino, 177 – 70121 Bari 
www.sistema.puglia.it 

Nazwa środka pomocy Modifiche al Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 
e misure temporanee per fronteggiare l'attuale situazione di crsi finan
ziaria ed economica delle micro e piccole imprese 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

L.R. n. 7 del 12/05/04, art. 44, comma 3 «Statuto della Regione Puglia» 
L.R. n. 10 del 29/06/04 
Regolamento n. 1 del 19 gennaio 2009 
Regolamento n. 19 del 10 agosto 2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 19.1.2009–31.3.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 150,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Inne, Dotacja – contributo in conto impianti determinato sul montante 
degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto finanzia
tore 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

PO FESR Puglia 2007/20013 – 58,00 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 

30,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_rowid= 
AAAh67AAAAAGMPFAAC&p_tname=DOCUMENTI&p_cname=TESTO&p_cname_mime=MIME_TYPE_ 
TESTO&p_esito=0 

http://www.sistema.puglia.it 

http://www.regione.puglia.it

PL 28.4.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 109/41

http://www.sistema.puglia.it
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_rowid=AAAh67AAAAAGMPFAAC&amp;p_tname=DOCUMENTI&amp;p_cname=TESTO&amp;p_cname_mime=MIME_TYPE_TESTO&amp;p_esito=0
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_rowid=AAAh67AAAAAGMPFAAC&amp;p_tname=DOCUMENTI&amp;p_cname=TESTO&amp;p_cname_mime=MIME_TYPE_TESTO&amp;p_esito=0
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_rowid=AAAh67AAAAAGMPFAAC&amp;p_tname=DOCUMENTI&amp;p_cname=TESTO&amp;p_cname_mime=MIME_TYPE_TESTO&amp;p_esito=0
http://www.sistema.puglia.it
http://www.regione.puglia.it


Numer środka pomocy państwa X 922/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) DEUTSCHLAND 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a), Artykuł 87 ust. 3 lit. c), Obszary nieobjęte 
pomocą, Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc KfW-Bankengruppe 
Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt am Main 
www.kfw.de 

Nazwa środka pomocy KfW-Unternehmerkredit (KMU Fenster) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

KfW-Gesetz, BGBl I S. 2427 
Programmmerkblatt KfW-Unternehmerkredit 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 5 775,00 (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) 

20,00 % — 

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

20,00 % — 

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27) 20,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.kfw-mittelstandsbank.de/DE_Home/Service/Kreditantrag_und_Formulare/Merkblaetter/Merkblatt_ 
-_KfW-Unternehmerkredit.jsp 

http://www.kfw.de/DE_Home/Service/Download_Center/Die_Bank/KfW-Gesetz_und_Satzung/KfW_Gesetz_ 
D.pdf
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