
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 224/07) 

Numer środka pomocy państwa SA.33148 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) RHEINLAND-PFALZ 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) GmbH 
Holzhofstr. 4, 55116 Mainz 
www.isb.rlp.de 

Nazwa środka pomocy Vergabe von zinsverbilligten Darlehen nach dem Mittelstandsförderun
gsprogramm Unternehmerkredit RLP 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 19 des Landesgesetzes über die Förderung der kleinen und mittleren 
Unternehmen sowie der in der freien Wirtschaft tätigen freien Berufe 
(Mittelstandsförderungsgesetz) vom 3.2.1978 (GVBl. S. 103), § 44 der 
Landeshaushaltsordnung für Rheinland-Pfalz vom 20.12.1971 (GVBl. 
72, S.2), BS 63-1, § 44 Abs. 1 der Verwaltungsvorschrift zum Vollzug 
der Landeshaushaltsordnung vom 20.1.1983 (MinBl. S. 82) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 89/2009 

Czas trwania pomocy 1.6.2011–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 5,10 (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 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.isb.rlp.de/download/172_Richtlinie_MFP_Unternehmerkredit_RLP.pdf
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Numer środka pomocy państwa SA.33171 (11/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
C/Cid n o 4 
28001 Madrid 
España 
www.cdti.es 

Nazwa środka pomocy INNTERNACIONALIZA 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Reglamento del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial apro
bado mediante Real Decreto 1406/1986, de 6 de junio (BOE 08-07- 
1986, n o 0162) 

Acta de la reunión del Consejo de Administración del CDTI, de 31 de 
marzo de 2011, en la que se aprobó el régimen de ayudas INNTER
NACIONALIZA (Documento Confidencial). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.4.2011–30.5.2020 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 6,50 (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 na pokrycie kosztów praw własności 
przemysłowej dla MŚP (art. 33) 

45 % — 

Pomoc na usługi doradcze w zakresie inno
wacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36) 

200 000 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=132&MN=3 

Numer środka pomocy państwa SA.33173 (11/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) ITALIA 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a),Artykuł 107 ust. 3 lit. c),Obszary 
mieszane,Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
Via XX Settembre, 20 00187 Roma 
www.politicheagricole.gov.it 

Nazwa środka pomocy Bando per la realizzazione della rete nazionale di qualità cerealicola in 
attuazione del Piano di Settore cerealicolo 2011-2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Piano di Settore Cerealicolo, approvato in sede di Conferenza Stato- 
Regioni il 26 novembre 2009 

— Art. 1, comma 1084, Legge del 27 dicembre 2006, n o 296 (legge 
finanziaria 2007) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 27.6.2011–30.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działal
ność usługową 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2,25 (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 % 0 % 

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

95 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/669 

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/56 

Numer środka pomocy państwa SA.33224 (11/X) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 23309/11/08100/08000 

Nazwa regionu (NUTS) Strední Cechy,Jihozápad,Severozápad,Severovýchod,Jihovýchod,Strední 
Morava,Moravskoslezko 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a)
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Organ przyznający pomoc Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 
www.mpo.cz 

Nazwa środka pomocy Poradenství – 1.výzva -2.prodloužení 

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 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation X 378/2010 

Czas trwania pomocy 1.6.2011–30.9.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 150,00 (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 127,50 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://mpo-oppi.cz/poradenstvi/
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