
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 224/05) 

Numer środka pomocy państwa SA.32302 (11/X) 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) STEIERMARK 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Land Steiermark 
Land Steiermark, Fachabteilung 17A, 8010 Graz, Burggasse 9-11 
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/23264641/DE/ 

Nazwa środka pomocy Ausbau der Fernwärmeversorgung in Graz — Ausbaugebiet Eggenberg, 
in den definierten Bereichen „Eggenberg Süd 2“, „Eggenberg Süd 3“ und 
„Eggenberg West 3“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Regierungssitzungsbeschluss vom 9.12.2010 mit der GZ FA17A- 
A1.70-35559/2010-4 zur Teilreassumierung des Regierungssitzun
gsbeschlusses vom 21.6.2010, GZ: FA17C-A1.70-402/2010-13, Fein
staubprogramm; Fernwärmesonderförderung Graz 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 1.2.2011 

Sektor(-y) gospodarki Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną 
i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo – Energie Graz GmbH & Co KG 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

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 % 

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsię
biorstwom zastosowanie norm surowszych 
niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony 
środowiska lub podniesienie poziomu 
ochrony środowiska w przypadku braku 
norm wspólnotowych (art. 18) 

35 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/23264641/DE/
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Numer środka pomocy państwa SA.32448 (11/X) 

Państwo członkowskie Litwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego LT 

Nazwa regionu (NUTS) Lithuania 
Obszary mieszane,Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 
Gedimino pr.38/2, 01104 Vilnius, Lietuva 
www.ukmin.lt 

Nazwa środka pomocy Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produk
tyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonė „Kontroliu
ojantieji fondai“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. sausio 14 d. įsakymas 
Nr. 4-21 „Dėl Pradinės stadijos rizikos kapitalo fondo ir rizikos kapitalo 
fondo valstybės pagalbos schemos patvirtinimo“ (Žin., 2011, 
Nr. 7-282) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 14.1.2011–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

LTL 18,41 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 
788 „Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos patvirtinimo“ — 
LTL 55,24 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

5 180 000 LTL — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=391002&p_query=&p_tr2= 

Numer środka pomocy państwa SA.32455 (11/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) GALICIA 
Obszary mieszane,Artykuł 107 ust. 3 lit. a)
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Organ przyznający pomoc Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) 
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n 
15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 
http://www.igape.es/index.php?lang=es 

Nazwa środka pomocy Ayudas del Igape a los proyectos de elaboración de diagnósticos secto
riales y planes estratégicos (Procedimiento IG119) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución de 19 de enero de 2011 por la que se procede a la convo
catoria para el ejercicio 2011, en régimen de concurrencia competitiva 
y trámite anticipado de gasto, de las ayudas del Instituto Gallego de 
Promoción Económica a los proyectos colectivos empresariales, cofi
nanciados con el Fondo Social Europeo en el marco del Programa 
operativo FSE Galicia 2007-2013. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation X 195/2010 

Czas trwania pomocy 28.2.2011–31.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,50 (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 rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 
26) 

50 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://goo.gl/aFW1h 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/FAAA?OpenDocument 

Numer środka pomocy państwa SA.33245 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
Scharnhorststr. 34-37 
10115 Berlin 
www.bmwi.bund.de 

Nazwa środka pomocy ELEKTROmobilität: POsitionierung der neuen WERtschöpfungskette 
(ELEKTRO POWER)
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Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bundesanzeiger Ausgabe Nr. 84 Seite 2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.6.2011–30.6.2014 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, Produkcja 
sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana, Transport 
lądowy pasażerski pozostały 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 25,00 (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 badania środowiska (art. 24) 50 % 20 % 

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

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

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

25 % 20 % 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

1 000 000 EUR — 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 20 % 

Program pomocy 20 % 20 % 

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

20 % — 

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsię
biorstwom zastosowanie norm surowszych 
niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony 
środowiska lub podniesienie poziomu 
ochrony środowiska w przypadku braku 
norm wspólnotowych (art. 18) 

35 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/service,did=404700.html 

Numer środka pomocy państwa SA.33250 (11/X) 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

Nazwa regionu (NUTS) Poland 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a)
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Organ przyznający pomoc Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 
www.mnisw.gov.pl 

Nazwa środka pomocy Warunki i tryb przyznawania pomocy publicznej na realizację inwe
stycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej służących potrzebom 
badań naukowych lub prac rozwojowych 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finanso
wania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615); 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
29 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania 
pomocy publicznej na realizację inwestycji w zakresie dużej infrastruk
tury badawczej służących potrzebom badań naukowych lub prac 
rozwojowych (Dz.U. Nr 104, poz.610) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 7.6.2011–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

PLZ 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 70 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/14/08/14082/20110429_rozporzadzenie_pomoc_publiczna_IA.pdf
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