
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 153/03) 

Numer środka pomocy państwa X 347/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) SACHSEN 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Sächsische Aufbaubank – Förderbank 
Pirnaische Strasse 9 
01069 Dresden 
www.sab.sachsen.de 

Nazwa środka pomocy Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und 
Landwirtschaft und des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft 
und Arbeit über die Gewährung von Fördermitteln für Vorhaben zur 
Steigerung der Energieeffizienz, zur Nutzung erneuerbarer Energien und 
zum Klima- und Immissionsschutz im Freistaat Sachsen(Förderrichtlinie 
Energieeffizienz und Klimaschutz, RL EuK/2007) vom 24. Juli 2007, 
zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staats
ministeriums für Umwelt und Landwirtschaft und des Sächsischen 
Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit zur Änderung der Rich
tlinie über die Gewährung von Fördermitteln für Vorhaben zur Steige
rung der Energieeffizienz, zur Nutzung erneuerbarer Energien und zum 
Klima- und Immissionsschutz im Freistaat Sachsen vom 06. März 2009 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Haushaltsordnung, Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staats
ministeriums der Finanzen zu §§ 23 und 44 SäHO (VwV-SäHO), 
Verwaltungsverfahrensgesetz 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 246/2007 

Czas trwania pomocy 1.8.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 9,48 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia, Dotacja na spłatę odsetek 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

EFRE 2007 DE 16 1PO 004 – 8,72 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 

30 % 20 % 

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 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.smul.sachsen.de/foerderung/339.htm 

Numer środka pomocy państwa X 651/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 421-40306/ 
X138/08 – Prolongation 
Verlängerung der Grundsätze zur Förderung der Marktstrukturverbes
serung bis zum Jahr 2013 
Modification 
Aufnahme der Förderung von Investitionen für Qualitätsprodukte; 
Aufnahme der Förderung von Vermarktungskonzeptionen für Zusam
menschlüsse (Erweiterung der Zuwendungsempfänger 

Nazwa regionu (NUTS) DEUTSCHLAND 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Bewilligungsbehörden sind die zuständigen Stellen der Länder 
http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/ 
GrundsaetzeFoerderungMarktstrukturverbesserung.html 

Nazwa środka pomocy Grundsätze für die Förderung zur Marktstrukturverbesserung 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Gemeinschaftsaufgabe „Verbesseung der Agrarstruktur und des Küstens
chutzes”; Grundsätze für die Förderung zur Marktstrukturverbesserung 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany X 138/2008 

Czas trwania pomocy 1.1.2010–1.1.2013 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja artykułów spożywczych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1 014,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) 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) 

35,00 % — 

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

50,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bmelv.de/cae/servlet/contentblob/606430/publicationFile/34909/ 
GrundsaetzeFoerderungMarktstrukturverbesserung.pdf;jsessionid= 
9879918985C024ED5B62F04961033AEE496133A1 

Numer środka pomocy państwa X 674/09 

Państwo członkowskie Litwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Lithuania 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania 
A. Volano st. 2/7, LT-01516 Vilnius 
http://www.smm.lt 

Nazwa środka pomocy State aid for the loan of highly qualified personnel 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Order of the Minister of Education and Science on the approval of 
Description of the financing conditions for the measure „State aid for 
the loan of highly qualified personnel” (Official Gazette, 2009, No 
92-3953) 
Other legal basis: See annex. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.8.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

LTL 63,38 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Resolution No 1449 of 19 December 2007 of the Government of the 
Republic of Lithuania On the Approval of the Complements to the 
Operational programs for the Development of Human Resources, 
Economic Growth and Promotion of Cohesion (Official Gazette, 
2008, No 4-241) – 31,69 LTL (w mln)
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko 
wykwalifikowanego personelu (art. 37) 

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350469 

Numer środka pomocy państwa X 768/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) TOSCANA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione TOSCANA – Autorità di gestione del Programma INTERREG 
Marittimo IT-FR Maritime 2007-2013 
Via Martelli, 6 50129 Firenze 
www.maritimeit-fr.net 

Nazwa środka pomocy Programma di cooperazione territoriale transfrontaliera Italia/Francia 
«Marittimo» 2007-2013 – Criteri per la concessione di aiuti alle 
imprese in esenzione ai sensi del regolamento della Commissione n. 
800/2008 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Programma Operativo Italia-Francia Marittimo approvato dalla 
Commissione con Decisione C(2007) 5489 del 16 Novembre 2007 

— Decreto 29 luglio 2009 n. 3706 pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana n. 32 del 12.08.09 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 12.8.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Fondo Europeo per lo Sviluppo regionale – Programma di coopera
zione territoriale transfrontaliera Italia/Francia «Marittimo» 2007-2013 
– 2,00 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 

15,00 % 20 % 

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

20,00 % — 

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) 

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 układy kogeneracji o wysokiej 
sprawności (art. 22) 

45,00 % 20 % 

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

45,00 % 20 % 

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 50,00 % 20 % 

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

50,00 % — 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 100,00 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50,00 % 20 % 

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

25,00 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

65,00 % — 

Pomoc na pokrycie kosztów praw własności 
przemysłowej dla MŚP (art. 33) 

70,00 % — 

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

100,00 % — 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

1 250 000,00 EUR — 

Pomoc na usługi doradcze w zakresie inno
wacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36) 

200 000,00 EUR — 

Pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko 
wykwalifikowanego personelu (art. 37) 

50,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.maritimeit-fr.net/cms/index.php?option=com_shared_private_spacetask=showfilefileid=178 

Numer środka pomocy państwa X 804/09 

Państwo członkowskie Włochy 

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

Organ przyznający pomoc Regione Toscana – Autorità di gestione del Programma INTERREG 
Marittimo IT/FR Maritime 2007-2013 
Via Martelli n. 6 
50129 Firenze 
Italia 
http://www.maritimeit-fr.net/ 

Nazwa środka pomocy Programma di cooperazione territoriale transfrontaliera Italia/Francia 
«Marittimo» 2007-2013 
Avviso per la manifestazione di interesse per la presentazione di candi
dature per progetti strategici 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Programma Operativo Italia-Francia Marittimo approvato dalla 
Commissione con Decisione C(2007) 5489 del 16 Novembre 2007 

— Decreto 18 agosto 2009 n. 4006 pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana n. 36 del 09.09.09 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 9.9.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 3,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Fondo europeo per lo Sviluppo regionale – Programma di coopera
zione territoriale transfrontaliera Italia/Francia «Marittimo» 2007-2013 
– 2,25 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 

15,00 % 20 % 

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

20,00 % — 

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) 

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 układy kogeneracji o wysokiej 
sprawności (art. 22) 

45,00 % 20 %
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Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych (art. 23) 

45,00 % 20 % 

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 50,00 % 20 % 

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

50,00 % — 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 100,00 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50,00 % 20 % 

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

25,00 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

65,00 % — 

Pomoc na pokrycie kosztów praw własności 
przemysłowej dla MŚP (art. 33) 

70,00 % — 

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

100,00 % — 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

1 250 000,00 EUR — 

Pomoc na usługi doradcze w zakresie inno
wacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36) 

200 000,00 EUR — 

Pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko 
wykwalifikowanego personelu (art. 37) 

50,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.maritimeit-fr.net/cms/index.php?option=com_shared_private_spacetask=showfilefileid=178
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