
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 78/07) 

Numer środka pomocy państwa SA.32464 (11/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) UNITED KINGDOM 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Department of Energy and Climate Change 
3 Whitehall Place 
London 
SW1A 2AW 
www.decc.gov.uk 

Nazwa środka pomocy Deep Geothermal Challenge Fund (Second Round) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Science and Technology Act 1965 (section 5) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 22.12.2010–31.3.2011 

Sektor(-y) gospodarki WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, 
GAZ, PARĘ WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZA
CYJNYCH,DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA 
I TECHNICZNA 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 0,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje GBP 0,00 (w mln) 

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

45 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/what_we_do/uk_supply/energy_mix/renewable/explained/ 
geothermal/challenge_fund/challenge_fund.aspx
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Numer środka pomocy państwa SA.32466 (11/X) 

Państwo członkowskie Francja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
20 avenue du Grésillé – BP 90406 
F – 49004 Angers cedex 01 
www.ademe.fr 

Nazwa środka pomocy Régime d''aides de l''ADEME exempté de notification relatif aux aides à 
la RDI et en faveur de la protection de l''environnement dans le cadre 
des Investissements d''Avenir 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— loi n o 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 
2010 relative au programme d’Investissement d’Avenir 

— convention du 3/8/2010 entre l''Etat et l''ADEME «Action démon
strateurs énergies renouvelables et chimie verte» 

— convention du 3/8/2010 entre l''Etat et l''ADEME «Action 
économie circulaire» 

— convention du 6/10/2010 entre l''Etat et l''ADEME «Action réseaux 
électriques intelligents» 

— convention du 8/12/2010 entre l''Etat et l''ADEME «Action véhi
cules du futur» 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2011–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 20,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 20,00 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja na spłatę odsetek,Gwarancja,Dotacja bezpośrednia,Kredyt prefe
rencyjny (z podaniem informacji na temat formy zabezpie
czenia),Zaliczki zwrotne 

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 % 20 % 

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

45 % 20 % 

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 % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 65 % 20 %
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Pomoc w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

20 % 20 % 

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

40 % 20 % 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.ademe.fr/invest-avenir 

Numer środka pomocy państwa SA.32490 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) DEUTSCHLAND 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a),Artykuł 107 ust. 3 lit. c),Obszary nieobjęte 
pomocą,Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc siehe Dokument „Bewilligungsbehörden“ 
siehe Dokument „Bewilligungsbehörden“ 
siehe Dokument „Bewilligungsbehörden“ 

Nazwa środka pomocy 5. Energieforschungsprogramm „Innovation und neue Energietechno
logien“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bundesanzeiger Nr. 198 vom 29. Dezember 2010, Seite 4363 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation X 35/2009 

Czas trwania pomocy 1.1.2011–31.12.2011 

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 

— 

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 % — 

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

25 % 20 % 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 100 % —
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Energie/energieforschung.html 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/B/ 
bekanntmachung-verlaengerung-fuente-energieforschungsprogramm-bundesregierung,property=pdf,bereich= 
bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.32499 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) DEUTSCHLAND 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc KfW-Bankengruppe 
Palmengartenstraße 5-9 
60325 Frankfurt 
www.kfw.de 

Nazwa środka pomocy Richtlinie zur Förderung von Innovationen 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

KfW-Gesetz, BGB I S. 2427 
Programmmerkblatt (siehe unter documents) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2011–31.12.2011 

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) Kredyt preferencyjny (z podaniem informacji na temat formy zabezpie
czenia) 

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 na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 
26) 

50 % — 

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

25 % 0 % 

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

20 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.kfw.de/kfw/de/I/II/Download_Center/Foerderprogramme/versteckter_Ordner_fuer_PDF/ 
6000001631_M_180-185_190-195_ERP_Innovation.pdf
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Numer środka pomocy państwa SA.32502 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego SW22-671971-38/3.3 

Nazwa regionu (NUTS) DEUTSCHLAND 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Bundesverwaltungsamt 
Bundesverwaltungsamt 
Referat II B 1 
Eupener Straße 125 
50933 Köln 
www.bva.bund.de 

Nazwa środka pomocy Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Förderrichtlinie 
BIWAQ vom 01. Dezember 2010 (Bundesanzeiger Nr. 192, S. 4219) 
§§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) (Bundeshaushaltsor
dnung 
vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 1284), die zuletzt durch Artikel 10 
des 
Gesetzes vom 9. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1885) geändert worden ist 
Stand: Zuletzt geändert durch Art. 10 G v. 9.12.2010 I 1885 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification XE 24/2008 

Czas trwania pomocy 2.5.2011–31.10.2014 

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 

SW22-67 19 71-38 – 56,00 (w mln) 

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) 

20 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.biwaq.de 

http://www.biwaq.de/cln_007/DE/1Programm/node.html?nnn=true
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