
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 87/04) 

Numer środka pomocy państwa SA.32229 (11/X) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 228/11/08100/08000 

Nazwa regionu (NUTS) Strední Cechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, 
Strední Morava, Moravskoslezko 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 
www.mpo.cz 

Nazwa środka pomocy Progres-3.výzva 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně někte
rých souvisejících zákonů 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation X 51/2010 

Czas trwania pomocy 5.1.2010–31.12.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 600,00 (w mln) 

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 

SF-ERDF – 85 % – 510,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 40 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mpo-oppi.cz/progres/#vyzva3 

Numer środka pomocy państwa SA.32297 (11/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo
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Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) NORTH EAST, NORTH WEST, YORKSHIRE AND THE HUMBER, 
EAST MIDLANDS, WEST MIDLANDS, EASTERN, LONDON, SOUTH 
EAST, SOUTH WEST 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Department for Business Innovation and Skills 
1 Victoria St 
London 
SW1H 0ET 
www.bis.gov.uk 

Nazwa środka pomocy Grant for Business Investment 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Sections 7 and 8 Industrial Development Act 1982 

http://www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?LegType=All&search 
Enacted=0&extentMatchOnly=0&confersPower=0&blanket 
Amendment=0&sortAlpha=0&PageNumber=0&NavFrom= 
0&parentActiveTextDocId=2108730&ActiveTextDocId= 
2108730&filesize=13831 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 132/2010 

Czas trwania pomocy 17.1.2011–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 0,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje GBP 0,00 (w mln) 

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

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Some individual projects receive ERDF structural funds rather than 
funds from UK, though the UK authorities act as a mechanism for 
providing them. Relevant intervention rates are respected. – 10,00 (w 
mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

Pomoc na rzecz małych przedsiębiorstw 
nowo utworzonych przez kobiety (art. 16) 

15 % — 

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

Program pomocy 30 % 20 % 

Pomoc dla nowo utworzonych małych przed
siębiorstw (art. 14) 

35 % — 

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

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

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

25 % 20 % 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.berr.gov.uk/files/file40543.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.32473 (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 formación empresarial (Procedi
miento IG148) 

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 196/2010 

Czas trwania pomocy 28.2.2011–31.12.2011 

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 

FSE 2007-2013 – 0,16 (w mln) 

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://goo.gl/aFW1h 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/FAAA?OpenDocument
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Numer środka pomocy państwa SA.32484 (11/X) 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, Abteilung III/4 
(Tourismus-Förderungen) 
Stubenring 1, 1011 Wien 
www.bmwfj.gv.at 

Nazwa środka pomocy Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 
2011 – 2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Richtlinie des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend für 
die 
Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 
2011 – 2013 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 138/2008 

Czas trwania pomocy 19.1.2011–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Transport lądowy oraz transport rurociągowy, Działalność agentów 
i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki, Obiekty 
noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, Przy
gotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 
i pozostała gastronomiczna działalność usługowa, Działalność 
obiektów sportowych, Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyj
nego i sportowego, Działalność obiektów służących poprawie kondycji 
fizycznej, Działalność usługowa związana z poprawą kondycji 
fizycznej, Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, Działalność zwią
zana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, Pola kempingowe, 
włączając pola dla pojazdów kempingowych i pola namiotowe, Poda
wanie napojów, Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, Restau
racje i ruchome placówki gastronomiczne, Pozostała działalność 
rozrywkowa i rekreacyjna, Zakwaterowanie pozostałe, Wynajem 
i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 
Badania i analizy techniczne, Działalność związana z projekcją filmów 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 5,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 5,00 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Gwarancja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 20 % 0 % 

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

20 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.oeht.at/page/media/download/garantie%20betriebe/RHaftung2011.pdf 

Finanzierung und Förderung, Haftung für Tourismusbetriebe, Richtlinie für die Übernahme von Haftungen 
(Download Langfassung)
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Numer środka pomocy państwa SA.32522 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) HAMBURG 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt 
20097 Hamburg, Besenbinderhof 31 
www.wk-hamburg.de 

Nazwa środka pomocy Förderrichtlinie Energiesparendes Bauen - 
Förderrichtlinie für die Gewährung von Zuschüssen im Energiespa
renden Wohnungsbau in Hamburg (als besondere Wohnraumförde
rung) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 2 Absätze 3 und 4 des Gesetzes über die Wohnraumförderung in der 
Freien und Hansestadt Hamburg (Hamburgisches Wohnraumförderun
gsgesetz – HmbWoFG), HmbGVBl. 2008, S. 74f 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation X 105/2010 

Czas trwania pomocy 21.1.2011–31.12.2012 

Sektor(-y) gospodarki Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawio
nymi 

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 % 

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

20 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.wk-hamburg.de/fileadmin/pdf/download/2011_01_FoeRi_Energiesparend_Bauen.pdf 

hhttp://www.wk-hamburg.de/fileadmin/pdf/download/2011_01_FoeRi_Energiesparend_Bauen.pdf
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