
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 127/06) 

Numer środka pomocy państwa X 16/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego GS 1-76042-5/35 

Nazwa regionu (NUTS) DEUTSCHLAND 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Bundesagentur für Arbeit 
Agenturen für Arbeit deutschlandweit 
www.arbeitsagentur.de 

Nazwa środka pomocy Richtlinie für aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) mitfinan
zierte Qualifizierungsangebote für Bezieherinnen und Bezieher von 
Kurzarbeitergeld 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bundesanzeiger Nr. 197, Seite 4748 vom 30.12.2008 

Operationelles Programm des Bundes für den Europäischen Sozialfonds 
(ESF) für die Förderperiode 2007-2013 auf der Grundlage der Veror
dnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006, der Veror
dnung (EG) 
Nr. 1081/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 
2006 sowie der Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 der Kommission vom 
8. September 2006. 

§ 77 a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–30.6.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 20,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

GS 1- 76012-12 – 40,00 EUR (w mln)

PL C 127/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.5.2010

http://www.arbeitsagentur.de


Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 55,00 % — 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 80,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bundesanzeiger.de 

http://www.esf.de/portal/generator/6778/QualiKugneu.html 

Numer środka pomocy państwa X 23/09 

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 Richtlinien des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (BMELV) über die Verwendung des Zweckvermö
gens des Bundes bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank (LR) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 2 Abs. 1 des Gesetzes über das Zweckvermögen des Bundes bei der 
Landwirtschaftlichen Rentenbank vom 12. August 2005 (BGBl. I. S. 
2363), zuletzt geändert durch Art. 175 der Neunten Zuständigkeitsan
passungsverordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy PrzedłużenieXS245/2007 
nein 
ZmianyXS245/2007 
Anpassung an VO (EG) 800/2008 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka, Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

40,00 % — 

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

45,00 % — 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

50,00 % — 

Pomoc na działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

100,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.rentenbank.de/cms/dokumente/10013159/b5df64c8/Richtlinien-ZV_2009.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 28/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) SAARLAND 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Saarland — Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft 
Franz-Josef-Röder-Str. 17 
66119 Saarbrücken 
www.saarland.de/ministerium_wirtschaft_wissenschaft.htm 

Nazwa środka pomocy Gründungs- und Wachstumsfinanzierung – Saarland (GuW – Saarland) 
vom 1.1.2009 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 44 der Landeshaushaltsordnung des Saarlandes (LHO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 5.11.1999 (Amtsblatt vom 11.2.2000, S. 
194 ff), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15.2.2006 (Amtsblatt 
vom 6.4.2006, S. 474 ff) – Amtsblatt des Saarlandes - 

http://sl.juris.de/cgi-bin/landesrecht.py?d=http://sl.juris.de/sl/HO_SL_ 
rahmen.htm 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy ZmianyXS 159/06 
Die Richtlinie „Gründungs- und Wachstumsfinanzierung – Saarland 
(GuW – Saarland) vom 1.1.2009” ersetzt die vorherige Richtlinie 
„Gründungs- und Wachstumsfinanzierung – Saarland (GuW – Saarland) 
vom 1.1.2007” unter Berücksichtigung der neuen Bestimmungen und 
Möglichkeiten der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (Veror
dnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission vom 6.8.2008, Amtsblatt 
der EU L 214/3 vom 9.8.2008). 

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 1,50 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje —
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Instrument pomocy (art. 5) Dopłata do oprocentowania 

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) 

50,00 % — 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.vorschriften.saarland.de/verwaltungsvorschriften/vorschriften/richtlinien_guw.pdf 

http://www.vorschriften.saarland.de/verwaltungsvorschriften.htm 

Numer środka pomocy państwa X 49/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Deutscher Weinfonds A. d. ö. R 
Deutscher Weinfonds 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
Gutenbergplatz 3-5 
55116 Mainz 

www.deutscheweine.de 

Nazwa środka pomocy Förderung von Beratungsleistungen 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 37 Absatz 1 Weingesetz (WeinG) in der Fassung der Bekanntma
chung vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 985). 

Richtlinien des Deutschen Weinfonds über die Förderung der Inan
spruchnahme von Beratungsleistungen durch kleine und mittlere Unter
nehmen (KMU)in der Fassung von 2009. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy PrzedłużenieXA 7018/08 

Verlängerung für die Zeit ab 1.1.2009 

ZmianyXA 7018/08 

Umstellung auf die Verordnung (EG) Nr. 800/2008 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja win gronowych, Działalność agentów zajmujących się sprze
dażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, Sprzedaż hurtowa 
napojów, Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 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, Edukacja, Opieką 
zdrowotna
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Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,50 (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 na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 
26) 

50,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.deutscheweine.de/icc/Internet-DE/nav/5aa/5aa20ad9-4430-2e11-c59b-30e105f440fd&uCon= 
31e40154-dd7a-2e11-156d-57f105f440fd&uTem=0e3307d7-19f f-e401-e76c-d461d7937aae&back=h 

Numer środka pomocy państwa X 76/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) SAARLAND 

Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Saarland – Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft 
Franz-Josef-Röder-Str. 17 
66119 Saarbrücken 
www.saarland.de/ministerium_wirtschaft_wissenschaft.htm 

Nazwa środka pomocy Richtlinie des Saarlandes für die Übernahme von Bürgschaften, Garan
tien und sonstigen Gewährleistungen im Bereich der gewerblichen 
Wirtschaft vom 1.1.2009 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Haushaltsgesetz und Haushaltsplan: www.saarland.de/dokumente/ 
thema_haushalt_und_finanzen_hhpl_2009/Haushaltsgesetz_und_ 
Anlagen.pdf 
Landeshaushaltsordnung (LHO): http://sl.juris.de/cgi-bin/landesrecht. 
py?d=http://sl.juris.de/sl/HO_SL_rahmen.htm 

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 
duże przedsiębiorstwo
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Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 10,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 200,00 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Gwarancja 

Odesłanie do decyzji Komisji N 197/2007, N 541/2007, N 762/2007 

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.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=views; 
document&doc=10423&typ=RL 

http://www.vorschriften.saarland.de/verwaltungsvorschriften.htm
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