
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 78/03) 

Numer środka pomocy państwa X 397/10 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) DEUTSCHLAND,NIEDERSACHSEN 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a),Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc NBank 
Günther-Wagner-Allee 12-14 
30177 Hannover 
www.nbank.de 

Nazwa środka pomocy Richtlinie „Innovationen und wissensbasierte Gesellschaft“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Erl. d. MWK v. 23.8.2010 13-46105-1.5.5.0 
(Die Veröffentlichung im Nds. Ministerialblatt ist in Vorbereitung) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy XT 56/2008 

Czas trwania pomocy 1.7.2010–31.12.2015 

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 

CCI2007DE162P0010 
CCI2007DE161P0006 – 13,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % — 

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

1 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.nbank.de/Oeffentliche_Einrichtungen/Wirtschaft/Innovation/Innovation_durch Hochschulen.php
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http://www.nbank.de
http://www.nbank.de/Oeffentliche_Einrichtungen/Wirtschaft/Innovation/Innovation_durch Hochschulen.php


Numer środka pomocy państwa X 403/10 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) ITALIA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
Via XX Settembre, 20 
00187 Roma 
http://www.politicheagricole.it/RicercaSperimentazione/default 

Nazwa środka pomocy Procedura concorsuale per la selezione di progetti di ricerca industriale 
nel settore dell'agricoltura compresa l'acquacoltura, proposti da PMI 
condotte da giovani imprenditori agricoli, da realizzare attraverso la 
collaborazione con uno o più organismi di ricerca 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

L. 15/12/1998, n. 441: Norme per la diffusione e la valorizzazione 
dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. 
art. 1, comma 1068, della L. 27/12/2006, n. 296:Fondo per lo 
sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura per il quinquennio 
2007-2011. 
Comunicazione CE (2006/C 323/01): Disciplina comunitaria in materia 
di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione. 
Decreto del Ministro n. 22590 del 13/10/2010: attuazione comma 
1074 della L. 296/2006. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 22.11.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

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)) 50 % 15 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.politicheagricole.it/SviluppoRurale/GiovaniAgricoltura/BandiOIGA-vigore/default.htm 

http://www.politicheagricole.it/RicercaSperimentazione/default.htm 

Numer środka pomocy państwa X 405/10 

Państwo członkowskie Niderlandy
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Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) ZUID-LIMBURG 
Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Ministerie van Economische Zaken 
Bezuidenhoutseweg 30 
2594 AV Den Haag 
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez 

Nazwa środka pomocy Chemelot Campus, Accelarator en Congresruimte Netwerkplaza 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Kaderwet EZ-subsidies 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 5.10.2010 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azoto
wych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach 
podstawowych,Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych 

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

— 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

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 ad hoc (art. 13 ust.1) 10 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2010/10/05/toekenning-subsidie-aanvraag- 
fes-sterke-regio-s.html 

www.rijksoverheid.nl, documenten en publicaties, besluiten, toekenning subsidie aanvraag FES sterke regio's 

Numer środka pomocy państwa X 408/10 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) LOMBARDIA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc UNIONCAMERE LOMBARDIA 
Via Ercole Oldofredi, 23 
20124 Milano 
www.unioncamerelombardia.it
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Nazwa środka pomocy Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese ai sensi del Rego
lamento di esenzione della Commissione n. 800/2008 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Delibera Comitato Direttivo di Unioncamere Lombardia n.25 del 
20 luglio 2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.10.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 30,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 30,00 (w mln) 

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

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 20 % 

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

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

20 % — 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

1 000 000 EUR — 

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

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

45 % 20 % 

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

200 000 EUR — 

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

50 EUR — 

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

100 % — 

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

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

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

20 % 20 % 

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

100 % — 

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

50 % — 

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

25 % 20 %
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Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.unioncamerelombardia.it/images/File/AI_doc_istituzionale/Regolamento%20comunitario%20 
definitivo.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 410/10 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) STEIERMARK 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung 17A 
Burggasse 9-11 
8010 Graz 
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/23264641/DE/ 

Nazwa środka pomocy Errichtung einer Photovoltaik-Anlage am Saubermacher-Headquarter 
(„ecoport“) in Feldkirchen 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Regierungssitzungsbeschluss vom 13.9.2010 für den Bau der Photovol
taik-Anlage am Saubermacher-Headquarter „ecoport“ in Feldkirchen 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 1.10.2010 

Sektor(-y) gospodarki Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem 
i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców 

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

— 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

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) 

30 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/11352957_23264641/4a691569/Saubermacher% 
20PV-Anlage%20RSB_%20FA17A-A1.70-354_2010-60.pdf
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