
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 280/03) 

Numer środka pomocy państwa SA.32958 (11/X) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Czech Republic 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Ministerstvo zemědělství 
Těšnov 17 
117 05 Praha 1 
www.mze.cz 

Nazwa środka pomocy Vrácení části spotřební daně zaplacené v cenách minerálních olejů 
uvedených v § 45 odst. 2 písm. c) zákona č. 353/2003 Sb., 
o spotřebních daních, ve znění p. p. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění p. p. 
— Vyhláška č. 14/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2008 Sb., 

o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené 
v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných 
v zemědělské prvovýrobě ve znění vyhlášky č. 395/2008 Sb. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 108/2010 

Czas trwania pomocy 1.4.2011–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Uprawy rolne inne niż wieloletnie, Uprawa roślin wieloletnich, 
Rozmnażanie roślin, Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo 
i następująca po zbiorach, Działalność usługowa następująca po zbio
rach 

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 12,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) — 

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 ochronę środowiska w formie ulg 
podatkowych (art. 25) 

6 516 CZK — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb08048&cd=76&typ=r 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb08395&cd=76&typ=r
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http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb10014&cd=76&typ=r 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/182_793.html 

Numer środka pomocy państwa SA.33016 (11/X) 

Państwo członkowskie Łotwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc LR Ekonomikas ministrija 
Brīvības 55, Rīga, LV – 1519, Latvija 
http://www.em.gov.lv 

Nazwa środka pomocy Uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaide par veiktajiem sākotnējiem ilgter
miņa ieguldījumiem 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

9.2.1995. likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 1. panta 
divdesmit septītā un divdesmit astotā daļa, 17.2 pants, Pārejas notei
kumu 98. un 99. punkti, 4. pielikums; 
Ministru kabineta 12.4.2011. noteikumi Nr. 287 “Kārtība, kādā iesnie
dzams un vērtējams investīciju projekta pieteikums atbalstāmā investī
ciju projekta statusa iegūšanai” 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 6.5.2011–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja wojskowych pojazdów bojowych, Produkcja sprzętu trans
portowego, gdzie indziej niesklasyfikowana, Magazynowanie 
i działalność usługowa wspomagająca transport, Telekomunikacja, 
Działalność w zakresie programowania, Działalność związana 
z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, Pozostała działalność 
usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów 
z mięsa, Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego 
i zwierzęcego, Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi 
i wyrobów skrobiowych, Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych, 
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, Produkcja gotowych 
paszy i karmy dla zwierząt, Produkcja napojów, Produkcja wyrobów 
z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy 
i materiałów używanych do wyplatania, Produkcja podstawowych 
chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych 
i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych, Produkcja pesty
cydów i pozostałych środków agrochemicznych, Produkcja farb, 
lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających, 
Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, 
wyrobów kosmetycznych i toaletowych, Produkcja pozostałych 
wyrobów chemicznych, Produkcja podstawowych substancji farmaceu
tycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, 
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, Produkcja metali, 
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn 
i urządzeń, Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych 
i optycznych, Produkcja urządzeń elektrycznych, Produkcja maszyn 
i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana, Produkcja pojazdów samo
chodowych, przyczep i naczep, Produkcja łodzi wycieczkowych 
i sportowych, Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szyno
wego, Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych 
i podobnych maszyn, Przetwarzanie i konserwowanie owoców 
i warzyw 

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

LVL 6,38 (w mln)
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Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Inny rodzaj ulgi podatkowej 

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 25 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=229556 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=34094 

Numer środka pomocy państwa SA.33119 (11/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) TOSCANA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc REGIONE TOSCANA Autorità di Gestione Unica del P.O. Italia-Francia 
MARITTIMO 2007-2013 
Piazza dell'Unità Italiana, 1 50123 FIRENZE 
http://www.regione.toscana.it/ 

Nazwa środka pomocy Programma di cooperazione transfrontaliera Italia -Francia MARIT
TIMO 2007- 2013 — Criteri per la concessione di aiuti alle imprese 
in esenzione ai sensi del Regolamento della Commissione N. 800/08 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

PO Italia Francia MARITTIMO 2007-2013 approvato dalla Commis
sione con Decisione C (2007) 5489 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 18.5.2011–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,50 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale Programma Cooperazione 
Transfronfrontaliero ITALIA- FRANCIA MARITTIMO 2007-2013 – 
EUR 0,12 (w mln)
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 15 % 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 % 

Pomoc w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

20 % 20 % 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na układy kogeneracji o wysokiej 
sprawności (art. 22) 

45 % 20 % 

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

45 % 20 % 

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 50 % 20 % 

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

50 % — 

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 na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

65 % — 

Pomoc na pokrycie kosztów praw własności 
przemysłowej dla MŚP (art. 33) 

70 % — 

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

100 % — 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

1,25 EUR — 

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

0,2 EUR — 

Pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko 
wykwalifikowanego personelu (art. 37) 

50 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.maritimeit-fr.net/cms/index.php?option=com_shared_private_space&task=showfile&fileid=961 

Numer środka pomocy państwa SA.33160 (11/X) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) ZUID-LIMBURG 
Artykuł 107 ust. 3 lit. c)
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Organ przyznający pomoc Provincie Limburg 
Limburglaan 10 
6229 GA MAASTRICHT 
http://www.limburg.nl 

Nazwa środka pomocy Atrium Santé Nieuwbouw en Renovatie/Energiebesparende investe
ringen 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Artikel 4:23, derde lid, onder d, van de Algemene wet bestuursrecht en 
de Algemene Subsidieverordening 2004. 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 31.5.2011 

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

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo – Stichting Atrium MC Parkstad 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 2,40 (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 w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

27 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.limburg.nl/Beleid/Europa/Kennisgevingen_staatssteun
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