
IV 

(Informacje) 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

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) 

(2011/C 78/01) 

Numer środka pomocy państwa X 96/10 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego BMVBS, Az. UI23/315.2/3-04.02 

Nazwa regionu (NUTS) DEUTSCHLAND 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc KfW 
Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt/Main 
http://www.kfw.de 

Nazwa środka pomocy Förderprogramm zur Anschaffung emissionsarmer schwerer Nutzfah
rzeuge 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Richtlinie zur Förderung der Anschaffung emissionsarmer schwerer 
Nutzfahrzeuge vom 18.1.2010 (Bundesanzeiger Nr. 16 vom 
29.1.2010, Seiten 338 – 340), In Kraft getreten am 30.1.2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 30.1.2010 – 11.11.2222 

Sektor(-y) gospodarki Transport drogowy towarów 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

— 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji —
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W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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.bmvbs.de/Verkehr/Gueterverkehr-Logistik-,3069/Foerderung-fuer-emissionsarme-.htm 

http://www.bmvbs.de/Anlage/original_1120007/Richtlinie-zur-Foerderung-der-Anschaffung-emissionsarmer- 
schwerer-Nutzfahrzeuge-vom-18.-Januar-2010.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 238/10 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) BOLZANO-BOZEN 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano, via Raiffeisen 5 
www.provincia.bz.it/economia/agevolazioni/4657.asp 

Nazwa środka pomocy Settori artigianato, industria, commercio e servizi: approvazione dei 
criteri per l'applicazione della legge provinciale 13.2.1997, n.4 «inter
venti della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige per il 
sostegno dell'economia» 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

legge provinciale 13 febbraio 1997,n. 4 
delibera della Giunta provinciale 10 maggio 2010, n. 817 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 10.5.2010–31.12.2012 

Sektor(-y) gospodarki PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE,DOSTAWA WODY; GOSPODA
ROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ
ZANA Z REKULTYWACJĄ,TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZY
NOWA,HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA 
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI,GÓRNICTWO 
I WYDOBYWANIE,POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

— 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia,Pozostałe Podać – finanziamenti agevolati: parte
cipazione al capitale finanziato con quote capitale a tasso 0 % 

Odesłanie do decyzji Komisji —
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W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

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

20 % — 

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) 

55 % 20 % 

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 70 % 20 % 

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

65 % 20 % 

Pomoc na szybkie przystosowanie MŚP do 
przyszłych norm wspólnotowych (art. 20) 

15 % — 

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) 

55 % 20 % 

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

80 % 20 % 

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

50 % — 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 70 % 20 % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 55 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.provincia.bz.it/economia/agevolazioni/4657.asp 

Numer środka pomocy państwa X 240/10 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) ZEELAND,NOORD-BRABANT,LIMBURG (NL) 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Provincie Noord-Brabant 
Postbus 90151 
5200 MC's-Hertogenbosch 
www.brabant.nl 

Nazwa środka pomocy Subsidieregeling operationeel programma Zuid-Nederland 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Algemene wet bestuursrecht 
Provinciewet 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy
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Zmiany istniejącego środka pomocy XS 46/2008 
XS 47/2008 
XS 48/2008 

Czas trwania pomocy 1.4.2010–31.12.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

— 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

EFRO – 3 607 158,67 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

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

50 % — 

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

50 % — 

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

25 % 20 % 

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

200 000 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://brabant.regelingenbank.eu/regeling/542-subsidieregeling-operationeel-programma-zuid-nederland/ 

Numer środka pomocy państwa X 305/10 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc SAB- Sächsische Aufbaubank 
Pirnaische Straße 9 
01069 Dresden 
www.sab.sachsen.de 

Nazwa środka pomocy InnoPrämie 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

vgl. beigefügte Kurzanzeige 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy
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Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.7.2010–31.12.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

— 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

CCI-Nr.2007 DE 161 PO 004 vom 5.7.2007 – 1,50 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

50 % — 

Program pomocy 50 % — 

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

200 000 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.technologie.sachsen.de/download/inno_praemie.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 313/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) CASTILLA-LA MANCHA 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA DE LA JUNTA 
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 
C/ RIO ALBERCHE S/N 45071 – TOLEDO 
http://www.educa.jccm.es 

Nazwa środka pomocy Ayudas programa HITO 2010 (haciendo investigación tecnológica 
orientada) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden de 1/7/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, 
por la que se aprueban bases reguladoras y se convocan para 2010 las 
ayudas del programa HITO (Haciendo Investigación Tecnológica Orien
tada), destinadas a empresas, para la realización de proyectos de inves
tigación dirigidos a alcanzar objetivos tecnológicos concretos, cofinan
ciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).(DOCM 
n o 131 de 9 de julio de 2010) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 797/2009 

Czas trwania pomocy 9.7.2010–9.4.2011 

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
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Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

— 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

A través del Programa Operativo FEDER 2007/2013 de Castilla-La 
Mancha a través del Eje 1. «Desarrollo de la Economía del Conoci
miento: Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación», Categoría 
del Gasto 07. Inversiones en las empresas – 2,40 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

25 % 20 % 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/07/09/pdf/2010_11363.pdf&tipo= 
rutaDocm 

El texto de la norma se incluye como documento anexo en SANI
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