
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 118/04) 

Numer środka pomocy państwa SA.32697 (11/X) 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) OBEROESTERREICH 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Amt der oberösterreichischen LR 
Tourismus Impulsprogramm (TIP) des Landes Oberösterreich für den 
Zeitraum 2011-2013 
www.land-oberoesterreich.gv.at 

Nazwa środka pomocy Tourismus Impulsprogramm (TIP) des Landes Oberösterreich für den 
Zeitraum 2011-2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Färderungsrichtlinien Tourismus Impulsprogramm (TIP) des Landes 
Oberösterreich 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation X 318/2009 

Czas trwania pomocy 10.3.2011–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI 
GASTRONOMICZNYMI 

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 % 

Program pomocy 15 % 20 % 

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

20 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.land-oberoesterreich.gv.at
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Numer środka pomocy państwa SA.32701 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) DEUTSCHLAND 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Bundesanstalt für Straßenwesen 
Brüderstraße 53 
51427 Bergisch Gladbach 
www.bast.de 

Nazwa środka pomocy Innovationsprogramm Straße – Förderschwerpunkt Intelligente Brücken 
– Innovative Sensorik für Lager und Fahrbahnübergangskonstruktionen 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushal
tsjahr 2011 (Haushaltsgesetz 2011) 
Vom 22. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2228) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 7.2.2011–31.12.2014 

Sektor(-y) gospodarki Badania naukowe i prace rozwojowe pozostałe w dziedzinie nauk 
przyrodniczych i technicznych 

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 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bast.de/cln_007/nn_510152/DE/Forschung/Forschungsfoerderung/Downloads/inno- 
foerdergrundsaetze-4-veroeffentlichung,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/inno- 
foerdergrundsaetze-4-veroeffentlichung.pdf
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Numer środka pomocy państwa SA.32711 (11/X) 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) VORARLBERG 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Amt der Vorarlberger Landesregierung 
Amt der Vorarlberger LR 
Landhaus, Römerstraße 15 
6901 Bregenz 
www.vorarlberg.at 

Nazwa środka pomocy Förderungsrichtlinien Gewässerökologie für Wettbewerbsteilnehmer, 
Vorarlberg 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bundesgesetz über die Förderung von Maßnahmen in den Bereichen 
der Wirtschaft, der Umwelt, der Altlastensanierung und zum Schutz der 
Umwelt im Ausland (Umweltfördergesetz-UFG). BGBl. 185/1993 in der 
geltenden Fassung; Förderung Gewässerökologiefür Wettbewerbsteil
nehmer – Förderungsrichtlinien 2009 des Bundes 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 10.3.2011–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

— 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pozostałe Podać,Dotacja bezpośrednia – Förderfähig sind Wettbewer
bsteilnehmer, deren Analgen hydromorphologische Belastungen an 
Fließgewässern verursachen, sofern Sie gem. AGVO förderfähig sind. 
Gefördert werden 1.Maßnahmen zur Verbesserung des ökologischen 
Zustandes der Fließgewässer und 2. Grundsatzkonzepte, Untersu
chungen, Studien, generelle Planungen 

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) 

5 % 10 % 

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 5 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.vorarlberg.at/FRL_Li_1899-06-201099
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Numer środka pomocy państwa SA.32717 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bayern und 
weitere Bildungseinrichtungen 
Die Anschriften können unter den nachfolgeden Links aufgerufen 
werden: 
http://www.stmelf.bayern.de/behoerden/amt/ 
http://www.forst.bayern.de/technikerschule/ 
http://www.lfl.bayern.de/berufsbildung/ 
http://www.stmelf.bayern.de/berufsbildung 
http://www.stmelf.bayern.de/behoerden/amt/ 
http://www.stmelf.bayern.de/berufsbildung/fortbildung/13048/ 

Nazwa środka pomocy — Richtlinie für die Förderung der beruflichen Ausbildung und der 
Fortbildung zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung für Berufe 
der Land-, Haus- und Forstwirtschaft sowie für die Gewährung 
von Stipendien (Bildungsförderungsrichtlinien – BiFÖRL) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Bayerisches Gesetz zur nachhaltigen Entwicklung der Agrarwirts
chaft und des ländlichen Raums vom 8. Dezember 2006; Bayeris
ches Agrarwirtschaftsgesetz- BayAgrarWiG (Fundstelle: GVBI 2006, 
S. 938; Nr. 787-1-L) 

— Berufsbildungsgesetz (BBiG) (Fundstelle: BGBl I 2005, S. 931) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 18.3.2011–31.12.2014 

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 % 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/bifoerl.pdf
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Numer środka pomocy państwa SA.32729 (11/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego ES 

Nazwa regionu (NUTS) RIOJA 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja 
Muro de la Mata 13/14 
26071 Logroño 

http://www.ader.es 

Nazwa środka pomocy Inversión destinadas a PYMES del sector industrial, comercio mayorista 
y de servicios 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden n o 16/2011 de 3 de marzo, de la Consejería de Industria, 
Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Econó
mico de La Rioja a la inversión destinadas a Pymes del sector industrial, 
comercio mayorista y de servicios, en régimen de concesión directa 
(BOR n o 29, de 4.3.2011). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 296/2009 

Czas trwania pomocy 5.3.2011–31.12.2011 

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

20 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=51-316124
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