
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 171/05) 

Numer środka pomocy państwa SA.32920 (11/X) 

Państwo członkowskie Estonia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Sihtasutus Archimedes 
Koidula 13a, Tallinn, 10125 
www.archimedes.ee 

Nazwa środka pomocy Alameetme „Keskkonnatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toeta
mine” tingimused ja kord 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Haridus- ja teadusministri 01. aprilli 2011 määrus nr 13 
„Alameetme „Keskkonnatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toeta
mine” tingimused ja kord” 
RT I, 6.4.2011, 7 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 9.4.2011–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,01 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

ERDF – EUR 0,91 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 95 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/106042011007
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Numer środka pomocy państwa SA.32921 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego BMWi, EA6-875510/2 

Nazwa regionu (NUTS) SAARLAND 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft, Saarland 
Franz-Josef-Röder-Str. 17 
66119 Saarbrücken 
http://www.saarland.de/ministerium_wirtschaft_wissenschaft.htm 

Nazwa środka pomocy Gründungs- und Wachstumsfinanzierung – Saarland – (GuW – Saar
land) vom 1.1.2009, in der Fassung der Änderung vom 1.4.2011 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 44 der Landeshaushaltsordnung des Saarlandes (LHO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 5.11.1999 (Amtsblatt des Saarlandes vom 
11.2.2000, S. 194 ff), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
15.2.2006 (Amtsblatt des Saarlandes vom 6.4.2006, S. 474 ff) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 28/2009 

Czas trwania pomocy 1.4.2011–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,70 (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 % — 

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

50 % — 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.vorschriften.saarland.de/vorschriften_suche.htm?id=2142 

Numer środka pomocy państwa SA.32938 (11/X) 

Państwo członkowskie Irlandia
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Numer referencyjny państwa członkowskiego SA45/82-SVA2011 

Nazwa regionu (NUTS) IRELAND 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Bord Iascaigh Mhara (Irish Sea Fisheries Bord) 
Po Box 12 
Crofton Road 
Dun Laoghaire 
Co.Dublin 
http://www.bim.ie/ 

Nazwa środka pomocy Seafood Value Adding Scheme 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Sea Fisheries Act 1952 (No 7 of 1952) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.4.2011–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Rybactwo 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,70 (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 usługi doradcze w zakresie inno
wacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36) 

0,7 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bim.ie/schemes/valueadding 

Numer środka pomocy państwa SA.32948 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 
Strahlenberger Str. 11 63067 Offenbach 

Nazwa środka pomocy Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen
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Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Richtlinie Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen sowie 
Ergänzendes Merkblatt zur Gründungs- und Wachstumsfinanzierung 
Hessen 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 24/2008 

Czas trwania pomocy 1.4.2011–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 47,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Kredyt preferencyjny (z podaniem informacji na temat formy zabezpie
czenia),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.ibh-hessen.de/Kredite_GUW.cfm
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