
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 296/02) 

Numer środka pomocy państwa SA.33218 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 612-40304/0004 

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

Organ przyznający pomoc Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
Deichmanns Aue 29 
53179 Bonn 
www.ble.de / www.bundesprogramm.de 

Nazwa środka pomocy Richtlinie des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (BMELV) zur Förderung von Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben sowie von Maßnahmen zum Technologie- und 
Wissenstransfer für eine nachhaltige Erzeugung, Verarbeitung und 
Vermarktung von landwirtschaftlichen Produkten 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Verwaltungsvorschrift (VV) zu §§ 23, 44 der Bundeshaushaltsordnung 
(BHO) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.7.2011–30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 16,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia, Pozostałe Podać – Zuwendungen 
Zuweisungen für Einrichtungen der Ressortforschung 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

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 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

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

100 % — 

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

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 20 %
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bundesprogramm.de/forschungsmanagement/richtlinie/ 

http://www.bundesprogramm.de 

Numer środka pomocy państwa SA.33379 (11/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) NORTH EAST, NORTH WEST, YORKSHIRE AND THE HUMBER, 
EAST MIDLANDS, WEST MIDLANDS, EASTERN, LONDON, SOUTH 
EAST, SOUTH WEST 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a), Artykuł 107 ust. 3 lit. c), Obszary nieobjęte 
pomocą, Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc The Department of Communities and Local Government 
Eland House 
Bressenden Place 
London 
SW1E 5DU 
http://www.communities.gov.uk/corporate/ 

Nazwa środka pomocy The English Business Support State Aid Scheme 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

The European Communities Act 1972; 
The Local Government, Planning and Land Act 1980; 
The Leasehold Reform, Housing and Urban Development Act 1993; 
The Local Government Act 2000; 
The Public Contracts Regulations SI 2006 No 5; 
The Local Government Act 2007; 
The Housing and Regeneration Act 2008; and 
The European Communities (Finance) Act 2008. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.7.2011–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 6 000,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje GBP 0,00 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

ERDF – GBP 3 200,00 (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 % — 

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27) 50 % — 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 45 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 80 %
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Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnienie pracowników znajdujących się 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 40) 

50 % — 

Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnianie pracowników niepełnospraw
nych (art. 41) 

75 % — 

Pomoc na rekompensatę dodatkowych 
kosztów związanych z zatrudnieniem pracow
ników niepełnosprawnych (art. 42) 

100 % — 

Pomoc dla nowo utworzonych małych przed
siębiorstw (art. 14) 

35 % — 

Pomoc na rzecz małych przedsiębiorstw 
nowo utworzonych przez kobiety (art. 16) 

15 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.communities.gov.uk/documents/regeneration/pdf/1924418.pdf 

http://www.communities.gov.uk/regeneration/regenerationfunding/europeanregionaldevelopment/ 
nationalguidance/stateaid/ 

Numer środka pomocy państwa SA.33380 (11/X) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego TACR/052/2010 

Nazwa regionu (NUTS) Czech Republic 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Technologická agentura České republiky 
Evropská 2589/33b 
Praha 6 
www.tacr.cz 

Nazwa środka pomocy Centra kompetence 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných 
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o podpoře výzkumu a vývoje) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 29.6.2011–31.12.2019 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 366,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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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) 

80 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 65 % 20 % 

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

40 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.tacr.cz/programy-ta-cr/centra-kompetence/ 

Numer środka pomocy państwa SA.33383 (11/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) PAIS VASCO 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Director de Energía y Minas 
Gobierno Vasco 
Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo 
C/Donostia-San Sebastian, 1 
01010 Vitoria-Gasteiz 
www.euskadi.ejgv.industria.net 

Nazwa środka pomocy Ayudas para fomento de acciones y proyectos de ahorro, eficiencia 
energética y utilización de energías renovables. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución de 22 de marzo de 2011, del Viceconsejero de Industria 
y Energía, por la que se hace publica la convocatoria de concesión de 
ayudas, dentro del marco establecido por la Orden de 7 de julio de 
2009, que regula el Programa de ayudas para el fomento de acciones 
y proyectos de ahorro, eficiencia energética y utilización de energías 
renovables. 
Boletin Oficial del Pais Vasco n o 73 de 14 de abril de 2011 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 14.8.2009–31.12.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 5,53 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

45 % 20 % 

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

60 % 20 % 

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

45 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20110414&a=201102144 

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20090813&a=200904586 

Numer środka pomocy państwa SA.33390 (11/X) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego TACR/052/2010 

Nazwa regionu (NUTS) Czech Republic 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Technologická agentura České republiky 
Evropská 2589/33b 
160 00 Praha 6 
www.tacr.cz 

Nazwa środka pomocy Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu 
a experimentálního vývoje OMEGA 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných 
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o podpoře výzkumu a vývoje) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 20.7.2011–31.12.2017 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 51,50 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 65 % 20 % 

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

40 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.tacr.cz/programy-ta-cr/program-omega/prvni-verejna-soutez-id:155/
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