
IV 

(Informacje) 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

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 171/01) 

Numer środka pomocy państwa SA.32823 (11/X) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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 
115 15 Praha 
www.mpo.cz 

Nazwa środka pomocy Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých 
zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých 
zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů, 
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 
Nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra 
veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 21.3.2011–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 3 600,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Odliczenie od podatku,Dotacja bezpośrednia
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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 40 % 20 % 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/investovani/ 

Numer środka pomocy państwa SA.32827 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) SACHSEN 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a),Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Sächsische Aufbaubank – Förderbank 
Pirnaische Strasse 9 
01069 Dresden 
www.sab.sachsen.de 

Nazwa środka pomocy Richtlinie des SMWA zur Mittelstandsförderung (Mittelstandsrichtlinie) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§§ 23 und 44 der Sächsischen Haushaltsordnung (SäHO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 2001 (SächsGVBl. S. 
153), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
15. Dezember 2010 (SächsGVBl. S. 387, 388) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 286/2009 

Czas trwania pomocy 25.3.2011–31.12.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 31,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

CCI-Nr.2007DE161PO004 (EFRE) 
CCI-Nr.2007DE051PO004 (ESF) – 9,30 (w mln)
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc na pokrycie kosztów praw własności 
przemysłowej dla MŚP (art. 33) 

45 % 0 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

50 % 0 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 50 % 0 % 

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27) 50 % 0 % 

Pomoc na usługi doradcze w zakresie inno
wacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36) 

200 000 EUR 0 % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 65 % 20 % 

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

40 % 20 % 

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

50 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.revosax.sachsen.de/Details.do?sid=4527514313352 

Numer środka pomocy państwa SA.32837 (11/X) 

Państwo członkowskie Łotwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Lauku atbalsta dienests 
Republikas laukums 2 
Rīga, LV-1981 
http://www.lad.gov.lv/ 

Nazwa środka pomocy Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumi Nr.132 “Kārtība, 
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu 
iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Atbalsts uzņēmumu radīšanai 
un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādo 
šanu)” ” (Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 37: 5.3.2010.) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 137/2010 

Czas trwania pomocy 19.3.2011–30.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

LVL 12,12 (w mln)
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Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

http://www.zm.gov.lv/doc_upl/LAP_8_versija_010211.pdf – 55,95 (w 
mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 50 % 10 % 

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

8 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=206103&version_date=19.3.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.32863 (11/X) 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

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

Organ przyznający pomoc Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
ul. Pańska 81/83 
00-834 Warszawa 
www.parp.gov.pl 

Nazwa środka pomocy Pomoc finansowa na badania, usługi doradcze i szkolenia udzielna 
przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospo
darka 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 
ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 
7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyj
nego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2009 Nr 68, 
poz. 414 ze zm.) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation 2011/X 

Czas trwania pomocy 18.2.2011–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

PLZ 1 845,26 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje —
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Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

art. 54 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 
11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europej
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie 
(WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE z 31.7.2006r. L 210 str. 25) 
i Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 
(Dz. Urz. UE z 31.7.2006 L 210 str. 12) – 1 569,47 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 80 % 20 % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 55 % 20 % 

Program pomocy 70 % 20 % 

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

50 % — 

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

60 % 20 % 

Pomoc na pokrycie kosztów praw własności 
przemysłowej dla MŚP (art. 33) 

70 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/pp/Lists/Prawo%20Polskie/Attachments/22/Rozp_MRR_PARP_ 
15022011.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.32889 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) BAYERN 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie 
Prinzregentenstraße 28, 80538 München 
www.stmwivt.bayern.de 

Nazwa środka pomocy Bayerisches Programm Rationellere Energiegewinnung und -verwen
dung 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Richtlinien zur Durchführung des Bayerischen Programms Rationellere 
Energiegewinnung und -verwendung (BayREV), AllMBl. 3/2011 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.4.2011–30.6.2014 

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
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Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 8,32 (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 % 

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

25 % 10 % 

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

20 % 10 % 

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 30 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.stmwivt.bayern.de/energie-und-rohstoffe/foerderung-beratung/foerderprogramme/programme_ 
bayern/energie_rationell/#c777
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