
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 205/03) 

Numer środka pomocy państwa SA.33002 (11/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc IDAE 
C/ Madera, 8 — 28004 Madrid 
www.idae.es 

Nazwa środka pomocy Programa GIT para la ejecución de proyectos de energías renovables en 
Grandes Instalaciones Térmicas en la edificación. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución de 7 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, 
por la que se publica la Resolución del Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía, por la que se establece la convocatoria y bases 
correspondientes para la habilitación de empresas colaboradoras en el 
Programa GIT con empresas del sector de las energías renovables para 
la ejecución de Grandes Instalaciones Térmicas en la edificación. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 27.4.2011–31.12.2014 

Sektor(-y) gospodarki Zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyj
nych, Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, Roboty związane 
z budową rurociągów i sieci rozdzielczych, Wykonywanie wykopów 
i wierceń geologiczno-inżynierskich, Wykonywanie instalacji wodno- 
kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych, Działalność w zakresie 
architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 17,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Kredyt preferencyjny 

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 w obszarze ochrony 
środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych (art. 23) 

45 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/26/pdfs/BOE-A-2011-7441.pdf
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Numer środka pomocy państwa SA.33024 (11/X) 

Państwo członkowskie Cypr 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 25.06.001.809 

Nazwa regionu (NUTS) Cyprus 
Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 1521 
Λευκωσία 
Κύπρος 
http://www.cei.org.cy 

Nazwa środka pomocy Σχέδιο χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας (2011) για φυσικά και νομικά 
πρόσωπα καθώς και φορείς του δημόσιου τομέα που ασκούν οικονομική 
δραστηριότητα 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 29/3/2011 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 330/2010 

Czas trwania pomocy 2.5.2011–20.12.2013 

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) 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 % 

Program pomocy 15 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.cie.org.cy/#sxedia-xorhgiwn-odhgoi 

Numer środka pomocy państwa SA.33038 (11/X) 

Państwo członkowskie Łotwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Latvia 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a)
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Organ przyznający pomoc Izglītības un zinātnes ministrija 
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, Latvija 
www.izm.gov.lv 

Nazwa środka pomocy “Zinātnes infrastruktūras attīstība” 2.kārta 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumi Nr.266 “Noteikumi par 
darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 
2.1.1.3.1.apakšaktivitātes “Zinātnes infrastruktūras attīstība” otro 
projektu iesniegumu atlases kārtu”; 
Darbības programma “Uzņēmējdarbība un inovācijas” (231.- 
234.punkts); 
Darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājums 
(14.-19.punkts). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.4.2011–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

LVL 15,45 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

KOMISIJAS LĒMUMS 2007-IX-24, ar ko pieņem darbības programmu 
“Uzņēmējdarbība un inovācijas” Kopienas palīdzībai no Eiropas Reģio
nālās attīstības fonda atbilstīgi koverģences mērķim Latvijā 
CCI 2007 LV 16 1 PO 001. 
Atbalsta programmas “ “Zinātnes infrastruktūras attīstība” 2.kārta” 
ietvaros publisko finansējumu veido tikai Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzfinansējums 46,35 milj. LVL apmērā. – LVL 46,35 (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.likumi.lv/doc.php?id=228665 

Numer środka pomocy państwa SA.33039 (11/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) VENETO 
Obszary mieszane
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Organ przyznający pomoc Regione del Veneto 
Direzione Progetto Venezia, via Podgora,16, 30171 Venezia Mestre, 
Italia 
http://www.regione.veneto.it 

Nazwa środka pomocy Realizzazione di un distretto dell''Idrogeno attraverso interventi speri
mentali da svilupparsi nell''area di Porto Marghera (Venezia) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 19 aprile 2011, pubbli
cata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 31 del 29 aprile 
2011 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 29.4.2011–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2,00 (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 % 20 % 

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

25 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=232145 

Numer środka pomocy państwa SA.33058 (11/X) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 18950/11/08100/08000 

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 
110 15 Praha 1 
www.mpo.cz 

Nazwa środka pomocy Školící střediska – 2.výzva-prodloužení
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Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 47/2002 Sb, o podpoře malého a středního podnikání; 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně někte
rých souvisejících zákonů; 
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation X 790/2009 

Czas trwania pomocy 1.5.2011–15.6.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 2 000,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

SF-ERDF (85 %) – CZK 1 700,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 40 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://mpo-oppi.cz/skolici-strediska/#vyzva2
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