
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 127/07) 

Numer środka pomocy państwa X 90/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) SAARLAND 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes 
Franz-Josef-Röder-Str. 17 
66119 Saarbrücken 
http://www.saarland.de/ministerium_wirtschaft_wissenschaft.htm 

Nazwa środka pomocy Lernziel Produktivität 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§§ 23 und 44 Haushaltsordnung des Saarlandes (LHO), in der Fassung 
vom 5.11.1999 (Amtsblatt des Saarlandes 2000, S.194) geändert durch 
Gesetz vom 15.2.2006 (Amtsblatt des Saarlandes 2006, S.474, 530) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy ZmianyXT 5/2001 
Die Richtlinie zur Umsetzung des Programms Lernziel Produktivität 
vom 2.1.2009 ersetzt die vorherige Richtlinie zur Umsetzung des 
Programms Lernziel Produktivität vom 1.1.2000 unter Berücksichti
gung der neuen Bestimmungen und Möglichkeiten der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung (Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der 
Kommission vom 6.8.2008, Amtsblatt der EU L 214/3 vom 9.8.2008). 

Czas trwania pomocy 2.1.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 4,30 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

E/3 EU-AB- – 3,30 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60,00 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.vorschriften.saarland.de/verwaltungsvorschriften/vorschriften/rlundanlagenlzp2007_2013.pdf 

http://www.vorschriften.saarland.de/verwaltungsvorschriften/vorschriften/rl2000ml.pdf
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Numer środka pomocy państwa X 94/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) 
Steinstr. 104 – 106 
14480 Potsdam 
www.ilb.de 

Nazwa środka pomocy Gewährung von Zuwendungen an kleine Unternehmen im Land Bran
denburg zur Verbilligung von Darlehen im Rahmen der Gründungs- 
und Wachstumsfinanzierung (GuW) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 44 Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg nebst den dazu 
erlassenen Verwaltungsvorschriften 
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I vom 
21.4.1999 (GVBl. I/99, S. 106), zuletzt geändert durch Artikel 14 des 
Gesetzes vom 28.6.2006 (GVBl. I/06, S. 74, 85) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 20,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka, 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 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.ilb.de/rd/programme/203_206.php 

http://www.ilb.de/rd/files/documents/GuW_2009_Richtlinie.pdf 

http://www.landesrecht.brandenburg.de 

Numer środka pomocy państwa X 96/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) HESSEN 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc BM H Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen mbH 
Schumannstraße 4-6 
60325 Frankfurt am Main 
www.bmh-hessen.de 

Nazwa środka pomocy Hessen Kapital für Gründung, Innovation und Wachstum hier: Investi
tionsbeteiligungen im Rahmen des Fonds „Hessen-Kapital I” 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Operationelles EFRE-Programm „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung” 2007-2013 des Landes Hessen 
Haushaltsgesetze des Landes Hessen 
Hessisches Mittelstandsgesetz 

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 1,50 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) 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 % 

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

20,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.hessen-kapital.de/Vergabekriterien_HK_I-02-10-2007.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 107/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) BOLZANO-BOZEN 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Provincia autonoma di Bolzano 
Ripartizione provinciale agricoltura 
Via Brennero, 6 
39100 Bolzano 
www.provincia.bz.it 

Nazwa środka pomocy Criteri e modalità relativi agli aiuti a favore delle imprese di trasforma
zione e di commercializzazione dei prodotti agricoli
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Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche 
articolo 4, comma 1, lettere b), p) e q) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.3.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działal
ność usługową 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 6,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka, 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) 

40,00 % — 

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

30,00 % — 

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

30,00 % — 

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 50,00 % — 

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

25,00 % — 

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

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

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://www.egov.bz.it/FileHandler.ashx?ResoID=1006961 

https://www.egov.bz.it/DownloadAttachment.aspx?ID=1002628 

Numer środka pomocy państwa X 123/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) MECKLENBURG-VORPOMMERN 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a)
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Organ przyznający pomoc Landesförderinstiut Mecklenburg-Vorpommern 
Postfach 160255, 19092 Schwerin 
info@lfi-mv.de 

Nazwa środka pomocy Richtlinie zur Förderung der Kompetenzentwicklung in Unternehmen 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Veröffentlichung im Amtsblatt Mecklenburg-Vorpommern wird veran
lasst 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 8.12.2008–31.12.2013 

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 — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

CCI 2007 DE 051 PO 002 – 0,50 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25,00 % 30 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60,00 % 15 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.lfi-mv.de/cms2/LFI_prod/LFI/content/de/Foerderungen/Arbeits-%2c_Bildungs-_und_ 
Qualifizierungsfoerderung/_Foerderungen/Foerderung_der_Kompetenzentwicklung_in_Unternehmen/index. 
jsp?&view=3749
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