
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 78/08) 

Numer środka pomocy państwa SA.32305 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) DEUTSCHLAND,NIEDERSACHSEN 
Obszary nieobjęte pomocą,Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc NBank 
Günther-Wagner-Allee 12-16 
30177 Hannover 
www.nbank.de 

Nazwa środka pomocy Richtlinie zur Förderung des Ausbaus und der Modernisierung der 
kulturellen Infrastruktur sowie der Inwertsetzung kulturellen Erbes 
durch kulturtouristische Schwerpunkte (Kulturförderrichtlinie) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Nds. MBl. Nr. 49 2007 S. 1476 
Nds. MBl. Nr. 6 2010 S. 186 
Nds. MBl. Nr. 47 2010 S. 1170 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2010–31.12.2015 

Sektor(-y) gospodarki Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność 
związana z kulturą,Działalność sportowa, rozrywkowa 
i rekreacyjna,Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką 

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 

46105 – 7,57 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

20 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.nbank.de/_downloads/Foerderprogramme/Kulturfoerderung/Kulturfoerderrichtlinie_ 
Scoringmodell.pdf
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Numer środka pomocy państwa SA.32308 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Artykuł 107 ust. 3 lit. c),Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Hauptzollamt 
www.zoll.de 
örtlich zuständiges Hauptzollamt (Adresse unter www.zoll.de) 

Nazwa środka pomocy Steuerbegünstigungen für das produzierende Gewerbe sowie die Land- 
und Forstwirtschaft und Spitzenausgleich für energieintensive 
Abnehmer 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Artikel 7 und 8 des Haushaltsbegleitgesetzes 2011 
Bundesgesetzblatt Nummer 63 vom 14.12.2010, S. 1885, 1893-1894 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 834/2009 

Czas trwania pomocy 1.1.2011–31.12.2012 

Sektor(-y) gospodarki Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,PRZETWÓRSTWO PRZEMY
SŁOWE,WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEK
TRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW 
KLIMATYZACYJNYCH,ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

— 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Inny rodzaj ulgi podatkowej 

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 ochronę środowiska w formie ulg 
podatkowych (art. 25) 

1 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53848/DE/BMFStartseite/Aktuelles/AktuelleGesetze/ 
GesetzeVerordnungen/003a,property=publicationFile.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.32310 (11/X) 

Państwo członkowskie Belgia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) VLAAMS GEWEST 
Obszary mieszane
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Organ przyznający pomoc Vlaamse Gemeenschap – departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media – 
afdeling beleid en Beheer 
Arenbergstraat 9 
1000 Brussel 
www.vlaanderen.be/media 

Nazwa środka pomocy Subsidie aan de Vlaamse regionale televisieomroepen voor het werkin
gsjaar 2010 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Decreet van 18 december 2009 houdende de algemene uitgavenbegro
ting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc - 
1. ATV: 60 % van de kostprijs van het algemene opleidings- of 

vormingsproject dat de omroep heeft ingediend; 
2. AVS: 60 % van de kostprijs van het algemene opleidings- of vormin

gsproject dat de omroep heeft ingediend; 
3. Focus TV: 60 % van de kostprijs van het algemene opleidings- of 

vormingsproject dat de omroep heeft ingediend; 
4. TV Oost: 60 % van de kostprijs van het algemene opleidings- of 

vormingsproject dat de omroep heeft ingediend; 
5. Ring TV: 60 % van de kostprijs van het algem 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 23.7.2010 

Sektor(-y) gospodarki Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych 
i abonamentowych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

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 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.cjsm.vlaanderen.be/media/downloads/MB_toekenning_subsidie_vlaamse_regionale_ 
televisieomroepen2010.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.32452 (11/X) 

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 
www.politicheagricole.gov.it
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Nazwa środka pomocy «Piano Sementiero Nazionale» 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Decreto Dipartimentale n. 20908 del 23 dicembre 2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.3.2011–1.3.2013 

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

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.politicheagricole.gov.it/ProdottiQualita/ProdottiBiologici/default.htm 

Numer środka pomocy państwa SA.32460 (11/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) 
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n 
15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 

http://www.igape.es/index.php?lang=es 

Nazwa środka pomocy Ayudas del Igape a los proyectos de diseño corporativo compartido 
(Procedimiento IG109) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución de 19 de enero de 2011 por la que se procede a la convo
catoria para el ejercicio 2011, en régimen de concurrencia competitiva 
y trámite anticipado de gasto, de las ayudas del Instituto Gallego de 
Promoción Económica a los proyectos colectivos empresariales, cofi
nanciados con el Fondo Social Europeo en el marco del Programa 
operativo FSE Galicia 2007-2013. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation X 205/2010 

Czas trwania pomocy 28.2.2011–31.12.2012
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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 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/FAAA?OpenDocument 

http://goo.gl/aFW1h
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