
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 205/05) 

Numer środka pomocy państwa SA.33073 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego EF2-09151-32 

Nazwa regionu (NUTS) DEUTSCHLAND 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Bundesverwaltungsamt 
50728 Köln 
www.bundesverwaltungsamt.de 

Nazwa środka pomocy Gesellschaftliche Verantwortung im Mittelstand (CSR-Programm) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

1) Rahmenrichtlinie für thematische ESF-Projektförderungen des BMAS 
für die Förderperiode 2007-2013 -Ideenwettbewerbe zu aktuellen 
arbeitsmarktpolitischen Herausforderungen- vom 12. März 2009, 
Bundesanzeiger Nr. 44 vom 20. März 2009, S.1031 in Verbindung 
mit dem 

2) Aufruf zur Einreichung von Interessenbekundungen zur Durchfüh
rung von Projekten im ESF-Bundesprogramm „Gesellschaftliche 
Verantwortung im Mittelstand” (CSR-Programm) vom 8.3.2011, 
Bundesanzeiger Nr. 47 vom 24. März 2011, S. 1120 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 24.3.2011–31.12.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 5,33 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

EF2-09151-32 – EUR 20,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.esf.de/portal/generator/15836/programmcsr.html
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Numer środka pomocy państwa SA.33076 (11/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego ES 

Nazwa regionu (NUTS) CATALUNA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc AGENCIA DE RESIDUOS DE CATALUÑA 
C/ Doctor Roux, n o 80. 08017 Barcelona (Spain) 
http://www.arc.cat 

Nazwa środka pomocy Ayudas destinadas a la redacción de los planes de gestión de la 
construcción y demolición y de su seguimiento 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución TES/965/2011, de 28 de marzo por la que se hace pública 
la convocatoria de ayudas destinadas a los entes públicos y privados de 
Catalunya para la redacción de los planes de gestión de residuos de la 
construcción y demolición y de su seguimiento y se publican las bases. 
Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5864, de 21 de 
abril de 2011 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 21.4.2011–31.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,50 (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 badania środowiska (art. 24) 50 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5864/11096015.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.33091 (11/X) 

Państwo członkowskie Francja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) FRANCE 
Artykuł 107 ust. 3 lit. c)
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Organ przyznający pomoc FranceAgriMer 
FRANCEAGRIMER 
12, rue Henri Rol-Tanguy 
93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex 
http://www.franceagrimer.fr/Projet-02/index0.htm 

Nazwa środka pomocy Aides aux investissements dans les exploitations agricoles pour la trans
formation des plantes à parfum, aromatiques et médicinales 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Articles L. 611.1 à L. 621.11 du code rural et de la pêche maritime 
— Décision du directeur de FranceAgriMer, approuvée par le ministre 

chargé de l’agriculture. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.7.2011–30.6.2016 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,50 (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 inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

40 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.franceagrimer.fr/Projet-02/05aides/ppam-0511/110428-pj-texte-transfo-vf.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.33109 (11/X) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 20385/11/08100/08000 

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 Rozvoj-3.výzva 

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
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 167/2010 

Czas trwania pomocy 13.5.2011–31.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 3 478,00 (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 2 956,30 (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/rozvoj/#vyzva3 

Numer środka pomocy państwa SA.33138 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen Berlin 
Martin-Luther-Straße 105 
D-10825 Berlin 
www.berlin.de/sen/wtf/index.html 

Nazwa środka pomocy Innovative Qualifizierung für ein Berliner Handwerk mit Zukunft (IQ 
Handwerk) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§§ 23 und 44 Landeshaushaltsordnung Berlin 
http://www.berlin.de/imperia/md/content/senatsverwaltungen/finanzen/ 
haushalt/lho_neufassung_2011.pdf?download.html 

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 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,20 (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 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 80 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.hwk-berlin.de/bildung/foerdermoeglichkeiten/80-zuschuss-iq-handwerk.html
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