
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 78/06) 

Numer środka pomocy państwa X 40/09 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) NIEDEROESTERREICH 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Niederösterreichischer Wirtschafts- und Tourismusfonds 
Landhausplatz 1 
3109 St. Pölten 
www.noe.gv.at 

Nazwa środka pomocy Richtlinien des NÖ Wirtschafts- und Tourismusfonds für die Förderung 
von Investitionen 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

(1) Allgemeine Richtlinien des Niederösterreichischen Wirtschafts- und 
Tourismusfonds 

(2) Spezielle Richtlinien des Niederösterreichischen Wirtschafts- und 
Tourismusfonds für die Förderung von Investitionen 

(3) Niederösterreichisches Wirtschafts- und Tourismusfondsgesetz 
7300 in der jeweils gültigen Fassung 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification XR 49/2007 
Modification XS 98/2007 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

— 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia,Kredyt preferencyjny (z podaniem informacji na 
temat formy zabezpieczenia) 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Programm regionale Wettbewerbsfähigkeit Niederösterreich 
(CCI:2007AT162PO001) – 25,10 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 20 % 20 % 

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

20 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.noe.gv.at/bilder/d36/0901_Richtlinie_Investition_ab_20090101.pdf

PL C 78/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.3.2011

http://www.noe.gv.at
http://www.noe.gv.at/bilder/d36/0901_Richtlinie_Investition_ab_20090101.pdf


Numer środka pomocy państwa X 186/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 521-50504/0023 

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

Organ przyznający pomoc Landwirtschaftsministerien der Länder 
Landwirtschaftsministerien der Länder 

Nazwa środka pomocy Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes“, Förderung von Investitionen: Verarbeitung und 
Vermarktung auf Ebene der landwirtschaftlichen Betriebe, a) (AFP), b) 
(ILE) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrar
struktur und des Küstenschutzes“ 2008 — 2011, Bundestagsdrucksache 
16/9213, S. 19 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification XA 7007/2007 

Czas trwania pomocy 20.2.2009—30.6.2014 

Sektor(y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

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 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

40 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bmelv.de/cae/servlet/contentblob/442852/publicationFile/22930/ 
GrundsaetzeEinzelbetrieblicheFoerderungTeilA.pdf 

http://www.bmelv.de/cae/servlet/contentblob/445546/publicationFile/23102/ 
IntegrierteLaendlicheEntwicklungTeilA.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 764/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) TRENTO 
Obszary nieobjęte pomocą
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http://www.bmelv.de/cae/servlet/contentblob/442852/publicationFile/22930/GrundsaetzeEinzelbetrieblicheFoerderungTeilA.pdf
http://www.bmelv.de/cae/servlet/contentblob/442852/publicationFile/22930/GrundsaetzeEinzelbetrieblicheFoerderungTeilA.pdf
http://www.bmelv.de/cae/servlet/contentblob/445546/publicationFile/23102/IntegrierteLaendlicheEntwicklungTeilA.pdf
http://www.bmelv.de/cae/servlet/contentblob/445546/publicationFile/23102/IntegrierteLaendlicheEntwicklungTeilA.pdf


Organ przyznający pomoc Provincia Autonoma di Trento — Servizio Rapporti comunitari 
e sviluppo locale 
Via Romagnosi n. 9, 38122 Trento 
www.puntoeuropa.provincia.tn.it 

Nazwa środka pomocy contributi ad imprese ed enti pubblici per investimenti nei settori 
dell'efficienza energetica e dell'energia rinnovabile 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

deliberazione della Giunta provinciale n. 1740 di data 17 luglio 2009, 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 
32 di data 4 agosto 2009; 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 4.8.2009—31.3.2011 

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 

Programma operativo 2007-2013 del Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale - FESR della provincia autonoma di Trento - 0,75 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

45 % 20 % 

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

45 % 20 % 

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

20 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.puntoeuropa.provincia.tn.it/programmazione_2007_2013/FESR_Fondo_Europeo_Sviluppo_ 
Regionale/programma_FESR_2007_2013/-Bandi_PO/ 

Numer środka pomocy państwa X 801/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) SACHSEN 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a)
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http://www.puntoeuropa.provincia.tn.it
http://www.puntoeuropa.provincia.tn.it/programmazione_2007_2013/FESR_Fondo_Europeo_Sviluppo_Regionale/programma_FESR_2007_2013/-Bandi_PO/
http://www.puntoeuropa.provincia.tn.it/programmazione_2007_2013/FESR_Fondo_Europeo_Sviluppo_Regionale/programma_FESR_2007_2013/-Bandi_PO/


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

Nazwa środka pomocy Einstellung arbeitsloser Personen in zusätzliche Arbeitsverhältnisse 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Vorhabensbereich B. der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums 
für Wirtschaft und Arbeit zur Verbesserung der Beschäftigungschancen 
von Arbeitslosen und Benachteiligten (ESF-Richtlinie Beschäftigungs
chancen) 
vom 18.8.2009;§§ 23, 44 der Sächsischen Haushaltsordnung; Veror
dnung (EG) 1083/2006 (Allgemeine Strukturfondsverordnung), Veror
dnung (EG) 1081/2006 (ESF-Verordnung) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 11.9.2009–31.12.2015 

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 

CCI-Nr.: 2007 DE 051 PO 004 – 30,15 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnianie pracowników niepełnospraw
nych (art. 41) 

50 % — 

Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnienie pracowników znajdujących się 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 40) 

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.revosax.sachsen.de/GetXHTML.do?sid=1649513263711
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http://www.sab.sachsen.de
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