
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 143/05) 

Numer środka pomocy państwa X 409/10 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) MECKLENBURG-VORPOMMERN 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern 
Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern 
Werkstraße 213 
19061 Schwerin 
http://www.lfi-mv.de/cms2/LFI_prod/LFI/content/de/Startseite/index.jsp 

Nazwa środka pomocy GA-Ergänzungsfinanzierungsprogramm; 
Richtlinie zur ergänzenden Gewährung von Darlehen für Vorhaben 
gemäß der Gemeinschaftsaufgabe – aus Mitteln des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung und der KfW Mittelstandsbank 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Hinweis zum Weblink zum Wortlaut der Beihilfemaßnahme: 
Der Weblink zum Text der hier angezeigten Maßnahme „GA-Ergänzun
gsfinanzierungsprogramm“ wird nachgereicht, sobald der Weblink 
fehlerfrei eingerichtet ist. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.10.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 5,00 (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 

EFRE OP MV 2007 – 2013; 
CCI-Code 2007 DE 161 PO 003 – 8,75 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 30 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.lfi-mv.de/cms2/LFI_prod/LFI/content/de/Startseite/index.jsp
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Numer środka pomocy państwa SA.32657 (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 
C/ Muro de la Mata 13-14 
26071 Logroño (La Rioja) – ESPAÑA 

www.ader.es 

Nazwa środka pomocy Fomento de la pequeña y mediana industria agroalimentaria 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden n o 3/2011, de 11 de febrero, 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 destinadas al fomento de la pequeña y mediana 
industria agroalimentaria, en régimen de concurrencia competitiva 
(Boletín Oficial de La Rioja número 22, de 16.2.2011). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 310/2009 

Czas trwania pomocy 17.2.2011–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów 
z mięsa, Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, Produkcja 
olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, Przetwór
stwo mleka i wyrób serów, Produkcja pozostałych artykułów spożyw
czych, Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt, Destylowanie, 
rektyfikowanie i mieszanie alkoholi, Produkcja win gronowych, 
Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, Produkcja pozostałych 
niedestylowanych napojów fermentowanych, Produkcja piwa, 
Produkcja słodu 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 3,50 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FEADER – 0,97 (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) 

40 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=28-314124
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Numer środka pomocy państwa SA.32751 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego AGFVO/Gruendung/01-04-2011 

Nazwa regionu (NUTS) BADEN-WUERTTEMBERG 
Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank 
Postfach 10 29 43 
70025 Stuttgart 
www.l-bank.de 

Nazwa środka pomocy Gründungsfinanzierung 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Rechtsgrundlage ist das Gesetz über die Landeskreditbank Baden- 
Württemberg – Förderbank vom 11.11.1998 (Gesetzblatt für Baden- 
Württemberg (GBl.) vom 18.11.1998, S. 581), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 14.10.2008 (GBl. S. 343) i. V. m. Gesetz zur Mittelstan
dsförderung – Baden-Württemberg vom 19.12.2000 (GBl. S. 745); 
§§ 23,44 Landeshaushaltsordnung Baden-Württemberg und § 49 
a Landesverwaltungsverfahrensgesetz 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 56/2008 

Czas trwania pomocy 1.4.2011–30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 15,50 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja na spłatę odsetek 

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://www.l-bank.de/unternehmen-guw 

http://www.l-bank.de/bank/inhalt/nav/unternehmen/vorhabenbestehenderunternehmen/gruendungs- 
undwachstumsfinanzierungguw.xml?ceid=10021 

Numer środka pomocy państwa SA.32762 (11/X) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 935/10/GR
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Nazwa regionu (NUTS) Czech Republic 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Grantová agentura České republiky 
Evropská 2589/33b 
Praha 6 
www.gacr.cz 

Nazwa środka pomocy Program Grantové agentury České republiky na podporu základního 
výzkumu – postdoktorské projekty 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných 
prostředků 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 10.3.2011–31.12.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 135,00 (w mln) 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://marmolata.gacr.cas.cz/wp-content/uploads/2011/03/Zadavaci-dok-GACR-2012-PD-final.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.32763 (11/X) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 934/10/GR 

Nazwa regionu (NUTS) Czech Republic 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Grantová agentura České republiky 
Evropská 2589/33b 
Praha 

www.gacr.cz 

Nazwa środka pomocy Program Grantové agentury České republiky na podporu základního 
výzkumu-Standardní projekty 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných 
prostředků 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy
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Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 10.3.2011–31.12.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 752,00 (w mln) 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://marmolata.gacr.cas.cz/wp-content/uploads/2011/03/Zadavaci-dok-GACR-2012-ST-final.pdf
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