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Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na 
mocy rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. 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 229/04)

Numer pomocy X 300/10

Państwo członkowskie Niemcy

Numer referencyjny państwa członkowskiego —

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

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

Nazwa środka pomocy Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właści
wego promulgatora krajowego)

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr und des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Lan
dwirtschaft zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfi
nanzierten Projekten der beruflichen Bildung und Fachkräfteentwicklung 
(ESF-Richtlinie Berufliche Bildung/2010) (SächsABl. Jg. 2010 Bl.-Nr. 21, 
S. 713 Gkv-Nr.: 559-V10.1)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy -

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany X 160/2009
Änderung der bestehenden Nummern XS 279/2007; XT 97/2007; 
X 160/2009

Czas trwania pomocy 28.5.2010 - 31.12.2015

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

Rodzaj beneficjenta MŚP
duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu 
pomocy

EUR 164,30 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje —

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja

Odesłanie do decyzji Komisji —

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych

CCI-Nr.: 2007 DE 051 PO 004 - 125,20 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 % 20 %

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60,00 % 20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.revosax.sachsen.de/Details.do?sid=6665513844466
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Numer pomocy X 302/10

Państwo członkowskie Słowenia

Numer referencyjny państwa członkowskiego SI

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

Organ przyznający pomoc Ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/

Nazwa środka pomocy Programi zaposlovanja (sprememba in dopolnitev sheme X44/2009)

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właści
wego promulgatora krajowego)

katalogAPZ

Rodzaj środka pomocy Program pomocy -

Zmiany istniejącego środka pomocy Przedłużenie X44/2009
veljavnost sheme se podaljšuje do 31.12.2011
Zmiany X44/2009
doda se nova oktivnost 3.2.5. spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno 
brezposelnih oseb
proračun sheme na 91,5 mio EUR

Czas trwania pomocy 18.12.2008 - 31.12.2011

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

Rodzaj beneficjenta MŚP
duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu 
pomocy

EUR 30,50 (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 w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnienie pracowników znajdujących się 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 40)

50,00 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/word/ 
15032010_katalog_APZ.doc#_Toc256422224

Numer pomocy X 304/10

Państwo członkowskie Niemcy

Numer referencyjny państwa członkowskiego —

Nazwa regionu (NUTS) BADEN-WUERTTEMBERG
Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

Organ przyznający pomoc Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr Baden-Württemberg
Kernerplatz 9
D-70182 Stuttgart
Deutschland
http://www.uvm.baden-wuerttemberg.de/

Nazwa środka pomocy Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur BW-05-2010

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właści
wego promulgatora krajowego)

Landesinfrastrukturprogramm LIP Baden-Württemberg, Landeshaushalt
sordnung LHO §§ 23, 44, Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) 
§§ 48, 49, 49a
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy -

Zmiany istniejącego środka pomocy —

Czas trwania pomocy 1.7.2010 - 31.12.2011

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

Rodzaj beneficjenta MŚP
duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu 
pomocy

EUR 4,00 (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 
przedsiębiorstwom 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 na nabycie nowych środków transportu 
spełniających normy surowsze niż normy 
wspólnotowe lub podnoszących poziom 
ochrony środowiska w przypadku braku norm 
wspólnotowych (art. 19)

35,00 % 20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.uvm.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/70761/

http://www.uvm.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/70761/Foerderrichtlinie.pdf?command= 
downloadContent&filename=Foerderrichtlinie.pdf

Numer pomocy X 306/10

Państwo członkowskie Republika Czeska

Numer referencyjny państwa członkowskiego LF

Nazwa regionu (NUTS) Czech Republic
Obszary mieszane

Organ przyznający pomoc Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
www.msmt.cz

Nazwa środka pomocy Program mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu EUREKA CZ 
na podporu projektů výzkumu, vývoje a inovací

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właści
wego promulgatora krajowego)

Usnesení vlády ČR č. 1022 ze dne 17. srpna 2009
Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných pro
středků a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

Rodzaj środka pomocy Program pomocy -

Zmiany istniejącego środka pomocy —

Czas trwania pomocy 30.6.2010 - 31.12.2017

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

Rodzaj beneficjenta MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu 
pomocy

CZK 30,00 (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 %

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 65,00 %

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

40,00 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.msmt-vyzkum.cz

Numer pomocy X 307/10

Państwo członkowskie Republika Czeska

Numer referencyjny państwa członkowskiego LH

Nazwa regionu (NUTS) Czech Republic
Obszary mieszane

Organ przyznający pomoc Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
www.msmt.cz

Nazwa środka pomocy Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właści
wego promulgatora krajowego)

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zá
konů (zákon o podpoře o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení vlády ČR č. 1022 ze dne 17. srpna 2009 k Návrhu programu 
mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II

Rodzaj środka pomocy Program pomocy -

Zmiany istniejącego środka pomocy —

Czas trwania pomocy 30.6.2010 - 31.12.2017

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

Rodzaj beneficjenta MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu 
pomocy

CZK 30,00 (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 %

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

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 65,00 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/program-kontakt-ii-lh

http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/2010-pms/kontakt-ii-lh.aspx


