
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 224/09) 

Numer środka pomocy państwa SA.32010 (10/X) 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) NIEDEROESTERREICH 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Amt der NÖ Landesregierung 
Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten 
www.noel.gv.at 

Nazwa środka pomocy Neufassung der NAFES-Förderrichtlinien 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

NAFES-Förderrichtlinien (Kennzeichen: RU2-N-38/30-2010) (Beschluß 
der Landesregierung) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 19.10.2010–30.6.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,20 (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 20 % 20 % 

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

20 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.nafes.at/Langfassung.27.0.html 

http://www.nafes.at/fileadmin/layoutnafes/dokumente/101019_NAFES_Foerderrichtlinien_NEU2010.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.32044 (10/X) 

Państwo członkowskie Włochy
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Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc REGIONE BASILICATA – DIP. ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE 
DELL'IMPRESA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
VIA VINCENZO VERRASTRO, 8 
85100 POTENZA 
http://www.regione.basilicata.it 

Nazwa środka pomocy P.O. FESR BASILICATA 2007/2013 – REGOLAMENTO DEL FONDO 
DI GARANZIA 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1813 del 29/10/2010 
e Deliberazione di Giunta Regionale n. 1911 del 19/11/2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 20.12.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 11,60 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 2,50 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Gwarancja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

PROGRAMMA OPERATIVO FESR BASILICATA 2007/2013 – EUR 
14,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 30 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&area=109631 

Numer środka pomocy państwa SA.32050 (10/X) 

Państwo członkowskie Łotwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Valsts akciju sabiedrība ″Latvijas Hipotēku un zemes banka ″ 
Doma laukums 4, 
Rīga, LV 1977, 
Latvija 
www.hipo.lv, www.altum.lv
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Nazwa środka pomocy Investīciju aizdevumi sīko (mikro), mazo un videjo komersantu un 
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicinā 
šanai 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ministru kabineta 15.9.2009. noteikumi Nr.1065 Noteikumi par aizde
vumiem sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu un lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 838/2009 

Czas trwania pomocy 14.10.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

LVL 33,41 (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 % 

Program pomocy 15 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://likumi.lv/doc.php?id=198282 

Numer środka pomocy państwa SA.32052 (10/X) 

Państwo członkowskie Łotwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc v/a ″Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ″ 
Pērses iela 2, Rīga, Latvija, LV-1442 
www.liaa.gov.lv 

Nazwa środka pomocy ″Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei – atbalsts jaunu 
produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā ″ 2.kārta 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ministru kabineta 2010. gada 21.septembra noteikumi Nr. 888 ″Notei
kumi par darbības programmas ″Uzņēmējdarbība un inovācijas ″ papil
dinājuma 2.1.2.2.aktivitātes ″Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde ″ 
2.1.2.2.2.apakšaktivitātes ″Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – 
atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā ″ projektu 
iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām ″ 
Darbības programma “Uzņēmējdarbība un inovācijas” (262.–265. 
punkts); 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

PL C 224/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.7.2011

http://likumi.lv/doc.php?id=198282
http://www.liaa.gov.lv


Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.11.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

LVL 11,34 (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 konverģences mērķim Latvijā 
CCI 2007 LV 16 1 PO 001 
Valsts atbalsta programmas ″ ″Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju 
izstrādei – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā ″ 
2.kārta ″ publisko finansējumu veido tikai Eiropas Reģionālā attīstības 
fonda līdzfinansējums 34.02 milj.LVL - LVL 34,02 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 35 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=219070 

Numer środka pomocy państwa SA.32100 (10/X) 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) TIROL 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. Wirtschaft und Arbeit 
Heiliggeiststraße 7-9 
6020 Innsbruck 
www.tirol.gv.at 

Nazwa środka pomocy Richtlinie des Landes Tirol zur Förderung von Wissenschaft, Forschung 
und Entwicklung 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Richtlinien des Landes Tirol zur Förderung von Wissenschaft, Fors
chung und Entwicklung 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification N 532/2007 

Czas trwania pomocy 1.1.2011–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo
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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 

2007AT162PO008 – EUR 2,00 (w mln) 

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 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.tirol.gv.at/themen/wirtschaft-und-tourismus/wirtschaftsfoerderung/downloads
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