
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 127/05) 

Numer środka pomocy państwa X 16/08 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego RRRSM4738/2008 

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

Organ przyznający pomoc Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 
Hrabákova 1/1861, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
www.rr-moravskoslezsko.cz 

Nazwa środka pomocy Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 
2007-2013 
Oblast podpory: 
1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava 
1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti 
2.1 Infrastruktura veřejných služeb 
2.4 Marketing regionu 
2.2 Rozvoj cestovního ruchu 
3.1 Rozvojové póly regionu 
3.2 Subregionální centra 
4.1 Rozvoj venkova 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění 
pozdějších předpisů 
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů 
Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 
2007-2013 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 2.9.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 715,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Evropský fond pro regionální rozvoj 
dle nařízení Rady č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionání rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 
soudržnosti a o zrušení nařízení č. 1260/1999 – 3 240,00 CZK (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 

40,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.rr-moravskoslezsko.cz 

Numer środka pomocy państwa X 183/08 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 421 

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

Organ przyznający pomoc CMA Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft 
mbH 
Koblenzer Straße 148 
53177 Bonn 
http://www.cma.de 

Nazwa środka pomocy Förderung der Inanspruchnahme von Beratungsleistungen durch kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Gesetz über die Errichtung eines zentralen Fonds zur Absatzförderung 
der deutschen Land- und Ernährungswirtschaft (Absatzfondsgesetz – 
Bundesgesetzblatt 2007 Teil I S. 2342) iVm den „CMA-Richtlinien 
über die Förderung der Inanspruchnahme von Beratungsleistungen 
durch kleine und mittlere Unternehmen (KMU)“ 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Przedłużenie XS/102/2008 
Verlängerung für die Zeit ab 1.1.2009 
Zmiany XS/102/2008 
Teilweise Änderung des Inhaltes der Förderung 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja artykułów spożywczych, Produkcja napojów, Działalność 
agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów 
tytoniowych, Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt, 
Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 
z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, Sprzedaż deta
liczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach, Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, 
nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt 
domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, Działalność 
usługowa związana z wyżywieniem, Opieką zdrowotna 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 3,50 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji —
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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.cma.de/content/img_static/media/Dokument3.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 184/08 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 421-40306/ 

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

Organ przyznający pomoc CMA Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft 
mbH 
Koblenzer Straße 148 
53177 Bonn 
http://www.cma.de/ 

Nazwa środka pomocy Förderung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Gesetz über die Errichtung eines zentralen Fonds zur Absatzförderung 
der 
deutschen Land- und Ernährungswirtschaft (Absatzfondsgesetz – 
Bundesgesetzblatt 2007 Teil I S. 2342) iVm den „Allgemeinen CMA- 
Richtlinien über die Förderung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen“ 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Przedłużenie XT/57/2008 
Verlängerung für die Zeit ab 1.1.2009 
Zmiany XT/57/2008 
Teilweise Änderung des Inhaltes der Förderung 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działal
ność usługową, Produkcja artykułów spożywczych, Produkcja napojów, 
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów 
i wyrobów tytoniowych, Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych 
zwierząt, Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 
sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 
Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwie
rząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach, Działalność usługowa związana 
z wyżywieniem, Opieką zdrowotna 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje —
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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 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 50,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.cma.de/content/img_static/media/Dokument1.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 34/08 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) DEUTSCHLAND 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Landwirtschaftliche Rentenbank 
Hochstraße 2 
60313 Frankfurt am Main 
www.rentenbank.de 

Nazwa środka pomocy Programminformation Wachstum und Wettbewerb 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 3 des Gesetzes über die Landwirtschaftliche Rentenbank in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 4. September 2002 (BGBl. I S. 
3646), zuletzt geändert durch Artikel 174 der Verordnung vom 
31.Oktober 2006 (BGBI. I S. 2407) in Verbindung mit der Program
minformation Wachstum und Wettbewerb und dem Merkblatt 
Beihilfen. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 17.11.2008–30.6.2014 

Sektor(-y) gospodarki Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbio
rach, Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działal
ność usługową, Leśnictwo i pozyskiwanie drewna, Produkcja artykułów 
spożywczych, Produkcja napojów, Produkcja wyrobów tytoniowych, 
Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych, Produkcja wyrobów 
z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy 
i materiałów używanych do wyplatania, Sprzedaż hurtowa płodów 
rolnych i żywych zwierząt, Sprzedaż hurtowa żywności, napojów 
i wyrobów tytoniowych, Sprzedaż detaliczna prowadzona 
w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów 
i wyrobów tytoniowych, Sprzedaż detaliczna żywności, napojów 
i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
Działalność usługowa związana z wyżywieniem 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 7,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka
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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: 

www.rentenbank.de/agrar_ernaehrungwirtschaft/wachstum_und_wettbewerb 

Numer środka pomocy państwa X 47/08 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) NORTH EAST, NORTH WEST, YORKSHIRE AND THE HUMBER, 
EAST MIDLANDS, WEST MIDLANDS, EASTERN, LONDON, SOUTH 
EAST, SOUTH WEST, WALES, SCOTLAND 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Department for Business Enterprise and Regulatory Reform 
1 Victoria Street 
London 
SW1H 0ET 
www.berr.gov.uk 

Nazwa środka pomocy Manufacturing Advisory Service (MAS) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Industrial Development Act 1982, Parts III and IV. Enables selective 
financial assistance in the form of advice, information and service 
provision. The relevant power in Section 11 of the Industrial Develop
ment Act 1982 which enables the Secretary of State to make provision 
for the giving of advice (whether free of charge or other wise) to 
persons carrying on business, is the underlying enabling legislation 
for all the work which will be undertaken as a result of Manufacturing 
Advisory Service. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS17/05 
A new phase of support following on from the completion of Phase 2. 

Czas trwania pomocy 29.8.2008–31.3.2012 

Sektor(-y) gospodarki PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 20,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Each RDA has made a seperate decision and, if relevant, application for 
ERDF funding – 10,00 GBP (w mln)
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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.berr.gov.uk/whatwedo/sectors/manufacturing/advisoryservice/page26291.html
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