
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 171/06) 

Numer środka pomocy państwa SA.32949 (11/X) 

Państwo członkowskie Estonia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 
Narva mnt 7A 
10117 TALLINN 
http://www.kik.ee 

Nazwa środka pomocy Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

1) Keskkonnaministri 3. augusti 2009. a määrus nr 47 „Meetme „Jäät
mete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine” 
tingimused” (RTL 2009, 65, 968; RT I, 13.4.2011, 15) 

2) Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadus (RT I 2006, 59, 440; 
3.2.2011, 2) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 762/2009 

Czas trwania pomocy 16.4.2011–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 7,93 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Ühtekuuluvusfond – EUR 7,93 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 50 % 0 % 

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

50 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/113042011015
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Numer środka pomocy państwa SA.32955 (11/X) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 4427/211 

Nazwa regionu (NUTS) Czech Republic 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Ministerstvo zemědělství 
Těšnov 17 
117 05 Praha 1 
www.mze.cz 

Nazwa środka pomocy Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentální vývoje 
a inovací), ve znění pozdějších předpisů 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 4.5.2011–31.12.2018 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja artykułów spożywczych, Produkcja napojów, Pobór, uzdat
nianie i dostarczanie wody, Zbieranie odpadów, Przetwarzanie 
i unieszkodliwianie odpadów 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 317,80 (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)) 

35 % 20 % 

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

50 % — 

Pomoc na działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

90 % — 

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

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 60 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mze-kus.cz
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Numer środka pomocy państwa SA.32964 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc bm-t beteiligungsmanagement thüringen gmbh 
Gorkistraße 9 
D99084 Erfurt 
www.bm-t.de 

Nazwa środka pomocy Thüringer Gründerfonds (ThGF) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Investitionsgrundsätze Thüringer Gründerfonds (ThGF) 
Anmerkung: keine amtliche Veröffentlichung 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.4.2011–31.12.2019 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka 

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 w formie kapitału podwyższonego 
ryzyka (art. 28 – 29) 

500 000 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bm-t.de/wp-content/uploads/2011/04/Investitionsgrundsätze-ThGF-english.pdf 

http://www.bm-t.de/wp-content/uploads/2011/03/Investitionsgrundsätze-ThGF.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.32966 (11/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) —
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Organ przyznający pomoc Secretario de Estado de Investigación 
Ministerio de Ciencia e Investigación 
C/ Albacete, 5 
28071- Madrid 
España 
http://www.micinn.es 

Nazwa środka pomocy Programa de Especialización en Infraestructuras Científicas y 
Organismos Internacionales 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de 
Investigación, por la que se aprueba la convocatoria del año 2010, 
para la concesión de las ayudas de varios Subprogramas del Programa 
Nacional de Internacionalización de la I+D, dentro del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
(2008-2011). 
Publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 28 de abril de 2010 
y modificación publicada en el BOE de 18 de abril de 2011 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 29.4.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 11,24 (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 % 20 % 

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

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/28/pdfs/BOE-A-2010-6730.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/18/pdfs/BOE-A-2011-6966.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.32971 (11/X) 

Państwo członkowskie Estonia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) Estonia 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Eesti Töötukassa 
Lasnamäe 2, Tallinn 11412, Eesti 
www.tootukassa.ee 

Nazwa środka pomocy Palgatoetus ja puuetega ja pikaajalise tervisehäirega inimeste töötamise 
toetamine (2011) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Sotsiaalministri 10.12.2007 käskkiri 225 „Kvalifitseeritud tööjõu 
pakkumise suurendamine 2007-2013” punktid 3.2.3 ja 3.2.5.5 tege
vused p. 5.5 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2011–31.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 3,40 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Euroopa sotsiaalfond – EUR 3,40 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnienie pracowników znajdujących się 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 40) 

50 % — 

Pomoc na rekompensatę dodatkowych 
kosztów związanych z zatrudnieniem pracow
ników niepełnosprawnych (art. 42) 

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.tootukassa.ee/public/THP_2010-2011_2308.doc
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