
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 170/06) 

Numer środka pomocy państwa X 348/09 

Państwo członkowskie Łotwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Atbalsta programmas “XR 44/2008 — Aid/support to investments 
made into development of particularly supported areas (territories)” 
ieviešana ir p?rtraukta. 
Minēto atbalsta programmu aizstās atbalsta programma “Atbalsts iegul
dījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās 
teritorijās” 

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

Organ przyznający pomoc v/a Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 
Pērses iela 2, Rīga, Latvija, LV-1442 
www.liaa.gov.lv 

Nazwa środka pomocy Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši 
atbalstāmajās teritorijās 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

2009.gada 24.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.197 “Noteikumi 
par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinā
juma 2.3.2.2.aktivitāti “Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidē
jiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās” ” 
Darbības programma “Uzņēmējdarbība un inovācijas” (375.- 
378.punkts); 
Darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājums 
(135.p.-137.punkts); 
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda likums 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XR44/2008 
Atbalsta programmas “XR 44/2008 — Aid/support to investments 
made into development of particularly supported areas (territories)” 
ieviešana ir pārtraukta. 
Minēto atbalsta programmu aizstās atbalsta programma “Atbalsts iegul
dījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās 
teritorijās” 

Czas trwania pomocy 1.4.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Leśnictwo i pozyskiwanie drewna, Górnictwo ropy naftowej i gazu 
ziemnego, Górnictwo rud metali, Górnictwo rud metali nieżelaznych, 
Górnictwo i wydobywanie pozostałe, Działalność usługowa wspoma
gająca górnictwo i wydobywanie, Produkcja artykułów spożywczych, 
Produkcja słodu, Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód 
mineralnych i pozostałych wód butelkowanych, Produkcja wyrobów 
tekstylnych, Produkcja odzieży, 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, Produkcja papieru i wyrobów z papieru, Poligrafia 
i reprodukcja zapisanych nośników informacji, Wytwarzanie 
i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, Produkcja 
podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, 
tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawo
wych, Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych, 
Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas 
uszczelniających, Produkcja mydła i detergentów, środków myjących 
i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych, Produkcja 
pozostałych wyrobów chemicznych, Produkcja podstawowych 
substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farma
ceutycznych, Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, 
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicz
nych, Produkcja metali, Produkcja metalowych wyrobów gotowych,
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z wyłączeniem maszyn i urządzeń, Produkcja komputerów, wyrobów 
elektronicznych i optycznych, Produkcja urządzeń elektrycznych, 
Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, Produkcja 
lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego, Produkcja statków 
powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn, Produkcja 
wojskowych pojazdów bojowych, Produkcja sprzętu transportowego, 
gdzie indziej niesklasyfikowana, Produkcja mebli, Produkcja wyrobów, 
pozostała, Naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń WYTWARZANIE 
I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ 
WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH, 
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI 
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ, BUDOW
NICTWO, Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, TRANS
PORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ
ZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZ
NYMI, INFORMACJA I KOMUNIKACJA, DZIAŁALNOŚĆ PROFESJO
NALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, Działalność związana 
z zatrudnieniem, Działalność organizatorów turystyki, pośredników 
i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa 
w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, Działalność detek
tywistyczna i ochroniarska, Działalność usługowa związana 
z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów 
zieleni, Działalność związana z administracyjną obsługą biura 
i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospo
darczej, ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; 
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, EDUKACJA, OPIEKA 
ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA, Działalność twórcza związana 
z kulturą i rozrywką, Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz 
pozostała działalność związana z kulturą, Działalność sportowa, 
rozrywkowa i rekreacyjna, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, 
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; 
GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY 
I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NAWŁASNE POTRZEBY, ORGANIZACJE 
I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

LVL 4,26 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

KOMISIJAS LĒMUMS 2007-IX-24, ar ko pieņem darbības programmu 
“Uzņēmējdarbība un Inovācijas” Kopienas palīdzībai no Eiropas Reģio
nālās attīstības fonda atbilstīgi konverģences mērķim Latvijā 
CCI 2007 LV 16 1 PO 001 – 21,29 LVL (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 

55,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=189065 

Numer środka pomocy państwa X 650/09 

Państwo członkowskie — 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) NEDERLAND
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Organ przyznający pomoc Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
BJZ/contactpunt juridische EU-processen IPC 880 
Postadres: Postbus 20951, 2500 EZ Den Haag, Nederland 
djz.internationaal@minvrom.nl 
www.vrom.nl 

Nazwa środka pomocy Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds (uitbreiding GBER) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Regeling van 25 juni 2009, houdende wijziging van de Susbidieregeling 
Wet op het Waddenfonds (uitbreiding met subsidiemogelijkheden uit 
de groepsvrijstellingsverordening) (Staatscourant 2009, nr. 10214) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 13.7.2009–31.12.2026 

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

Rodzaj beneficjenta — 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 6,11 (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 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 % — 

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) 

35,00 % — 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na układy kogeneracji o wysokiej 
sprawności (art. 22) 

40,00 % — 

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

40,00 % — 

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 40,00 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 40,00 % — 

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

40,00 % — 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

40,00 % —
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Pomoc na pokrycie kosztów praw własności 
przemysłowej dla MŚP (art. 33) 

40,00 % — 

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

40,00 % — 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

1 000 000,00 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) 

40,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2009-10214.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst% 
3dStaatscourant%26vrt%3dwaddenfonds%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenWeek%26numS% 
3dPublicatievolgnummer%26sdt%3dDatumPublicatie%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0 
&sorttype=1&sortorder=4 

Numer środka pomocy państwa X 949/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

Nazwa regionu (NUTS) Kujawsko-Pomorskie 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Prezydent Miasta Torunia 
Wały Gen. Sikorskiego 8 
87-100 Toruń 

www.um.torun.pl 

Nazwa środka pomocy Pomoc regionalna ad hoc dla Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej 
w Toruniu. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 2591 ze zm.), ustawa z dnia 27 lipca 
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 
1365 ze zm.), uchwała Rady Miasta Toruń z dnia 17 września 2009 r. 
nr 645/09 oraz umowa zawarta w dniu 16 października 2009 r. 
pomiędzy Gminą Miastem Toruń a Wyższą Szkołą Filologii Hebrajskiej 
wraz z aneksem do umowy 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 16.10.2009 

Sektor(-y) gospodarki Edukacja 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

PLZ 2,55 (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 % 

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na 
zatrudnienie (art. 13) Pomoc ad hoc (art. 13 
ust.1) 

10,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bip.torun.pl/files/doc/645_umowa_aneks_1_01.pdf 

http://www.bip.torun.pl/files/doc/645_umowa_01.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 968/09 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) TIROLER OBERLAND 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Wirtschaft und Arbeit 
Heiliggeiststraße 7-9, 6020 Innsbruck 
https://portal.tirol.gv.at/TirolGvAt/dienststelleDetails.do?cmd=details 
Commit&fachbereichsid=0&orgeseq=300067&cid=1 

Nazwa środka pomocy Rahmenrichtlinie für die Wirtschaftsförderung des Landes Tirol – Ad- 
hoc-Beihilfe 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Rahmenrichtlinie für die Wirtschaftsförderung des Landes Tirol 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc – Schuldnergemeinschaft Area 47 Errichtung GmbH 
und Area 47 Betriebs Gmb 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 15.12.2009 

Sektor(-y) gospodarki Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 0,66 (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) 

5,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/wirtschaft-und-tourismus/wirtschaftsfoerderung/ 
downloads/rahmenrichtlinie_neu.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 34/10 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) BAYERN 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie 
Prinzregentenstr. 28 
80538 München 
http://www.stmwivt.bayern.de 

Nazwa środka pomocy Bayerisches Technologieförderungs-Programm (BayTP) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Richtlinien zur Durchführung des Bayerischen Technologieförderungs- 
Programms (BayTP), AllMBl 15/2009, S. 490 ff. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Przedłużenie NN77/2004 
Verlängerung des bisher genehmigten Programms bei gleichzeitiger 
Umstellung auf die Vorschriften der AGFVO (Nutzung der Freistellung) 

Czas trwania pomocy 1.1.2010–30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 6,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja, 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 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 35,00 % —
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Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 
ust. 2 lit. c)) 

25,00 % 10 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

35,00 % — 

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

35,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://www.verkuendung-bayern.de/allmbl/jahrgang:2009/heftnummer:15/seite:490/doc:2
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