
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 171/03) 

Numer środka pomocy państwa SA.32798 (11/X) 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) OESTERREICH 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Austria Wirtschaftsservice GmbH 
Ungargasse 37 
1030 Wien 
www.awsg.at 

Nazwa środka pomocy Jungunternehmer- und Innovationsförderung für KMU – Haftungsüber
nahmen (in der Fassung 4. Jänner 2011) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bundesgesetz über besondere Förderung von kleinen und mittleren 
Unternehmen, BGBl. Nr. 432/1996 idgF (KMU-Förderungsgesetz); 
Richtlinie „Jungunternehmer- und Innovationsförderung für KMU – 
Haftungsübernahmen“ in der Fassung vom 4.1.2011 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 153/2009 

Czas trwania pomocy 22.3.2011–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 70,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 70,00 (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 % 20 % 

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

20 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://rili.awsg.at/Inventory.aspx?id=1188&version=5
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Numer środka pomocy państwa SA.32799 (11/X) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) NEDERLAND 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
Prins Clauslaan 8 
2595 AJ Den Haag 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni 

Nazwa środka pomocy Onderzoek naar emissiearm veevoeder 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Regeling LNV-subsidies en Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2011 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 21.3.2011–31.12.2011 

Sektor(-y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO, PRZETWÓRSTWO PRZE
MYSŁOWE 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,00 (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 przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/subsidie-emissiearm-veevoeder 

Numer środka pomocy państwa SA.32800 (11/X) 

Państwo członkowskie Dania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 2506/1442-0009 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Energistyrelsen 
Amaliegade 44, 1256 København K, Danmark 
www.ens.dk
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Nazwa środka pomocy Foranstaltninger til fordel for store energiforbrugere 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse 
virksomheder med et stort energiforbrug, lovbekendtgørelse nr. 846 af 
17. november 1997 som senest ændret ved § 2 i lov nr. 1606 af 
22. december 2010. Den seneste lovændring er endnu ikke sat i kraft. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation N 840a/2000 

Czas trwania pomocy 6.6.2011–6.6.2021 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

DKK 40,00 (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 % 

Pomoc na ochronę środowiska w formie ulg 
podatkowych (art. 25) 

7 000 000 DKK — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135223 

http://Lov om ændring af lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og lov om 
statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=86089 

http://lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort 
energiforbrug 

Numer środka pomocy państwa SA.32805 (11/X) 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

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

Organ przyznający pomoc Fundusze rozwoju obszarów miejskich 
Załącznik 1 

Nazwa środka pomocy Regionalna pomoc inwestycyjna udzielana przez fundusze rozwoju 
obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 
2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez 
fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz. U. Nr 254, poz. 1709)
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 30.12.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

PLZ 343,60 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje PLZ 343,60 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Gwarancja,Kredyt preferencyjny (z podaniem informacji na temat 
formy zabezpieczenia) 

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. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europej
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE z 31.7.2006r. L Nr 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. z 31.7.2006 
L Nr 210 str. 12) – PLZ 292,10 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 50 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/programy_regionalne/Documents/rozp_ 
Min_Rozw_Reg_rpi_JESSICA.pdf
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