
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

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 329/02) 

Numer środka pomocy państwa SA.33550 (11/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego X 502/2009 

Nazwa regionu (NUTS) TRENTO 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Provincia autonoma di Trento 
Agenzia provinciale per l'energia 
Via Gilli, 4 
38100 Trento 
www.energia.provincia.tn.it 

Nazwa środka pomocy Contributi in materia di energia: approvazione del Bando 2011 per 
l'esecuzione degli interventi previsti dalle deliberazione n. 3089 
e 3090 del 2010. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione n. 876 del 6 maggio 2011. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 502/2009 

Czas trwania pomocy 16.5.2011–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, WYTWARZANIE I 
ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ 
WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2,50 (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 inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych (art. 23) 

30 % 0 %
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Pomoc w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

30 % 0 % 

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

30 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.energia.provincia.tn.it 

Numer środka pomocy państwa SA.33551 (11/X) 

Państwo członkowskie Dania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Vækstfonden 
Strandvejen 104 A 
2900 Hellerup 
DENMARK 
www.vf.dk 

Nazwa środka pomocy Vækstlån (Growth Loan) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Finanslov for finansåret 2011 § 08.33.10 og 
Bekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002 af lov om Vækstfonden med 
senere ændringer. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 11.7.2011–31.12.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

DKK 25,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Zaliczki zwrotne 

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 dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

7 450 000 DKK —
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://vf.dk/For%20virksomheder/Vaekstlaen.aspx 

Linket fører direkte til en beskrivelse af ordningen. I navigationsboksen til venstre kan der klikkes på en 
række øvrige links under overskriften »Vækstlån«, hvorunder der kan findes yderligere information om 
blandt andet de kriterier, der stilles til virkomheder, som ønsker at søge om vækstlån (»Krav til virksom
heder«) og om de vilkår og renteomkostninger etc., der gælder for Vækstlån (»Vilkår og omkostninger«). 

Numer środka pomocy państwa SA.33556 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) NIEDERSACHSEN 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Investitions- und Förderbank Niedersachsen 
Günther-Wagner-Allee 12-16 
30177 Hannover 
www.nbank.de 

Nazwa środka pomocy Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung der Besetzung von betrieblichen Ausbildungsplätzen 
mit Bewerberinnen und Bewerbern mit schlechten Startchancen 
- Chance betriebliche Ausbildung - 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 44 Niedersächsische Landeshaushaltsordnung i.V.m. 
Art. 39 VO (EG) Nr. 800/2008 (Allgemeine Gruppenfreistellungs
verordnung) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.6.2011–31.12.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 4,78 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

CCI-Code OP Ziel Konvergenz: 
2007DE051PO003 
CCI-Code OP Ziel RWB: 
2007DE052PO007 – EUR 2,58 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 0 %
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.nbank.de/_downloads/Foerderprogramme/Chance_betriebliche_Ausbildung/Richtlinie_Chance_ 
betriebliche_Ausbildung.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.33557 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) LUENEBURG 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Investitions- und Förderbank Niedersachsen — NBank 
Günther-Wagner-Allee 12-16, 30177 Hannover 
www.nbank.de 

Nazwa środka pomocy Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von 
betrieblichen Qualifizierungsprojekten im Rahmen des Programms 
„Weiterbildungsoffensive für den Mittelstand — Plus (WOM Plus)“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 44 Niedersächsische Landeshaushaltsordnung i.V.m. 
Art. 39 VO (EG) Nr. 800/2008 (Allgemeine Gruppenfreistellungs
verordnung) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.4.2011–31.12.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,25 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

CCI-Code OP Ziel Konvergenz: 
2007DE051PO003 – EUR 0,50 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.nbank.de/_downloads/Foerderprogramme/Weiterbildung_Mittelstand_plus/Richtlinie_WOM_Plus. 
pdf
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Numer środka pomocy państwa SA.33565 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Bundesministerium für Bildung und Forschung 
Hannoversche Straße 28-30 
11055 Berlin 
www.bmbf.de 

Nazwa środka pomocy Forschungscampus — öffentlich-private Partnerschaft für Innovationen 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Bundeshaushaltsplan für das Jahr 2011 vom 22.12.2010 
http://www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html/ 
ep00.html 

— Bundeshaushaltsordnung (BHO § 44) und Verwaltungsvorschriften 
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bho/gesamt.pdf 

— Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG, insbesondere §§ 48 — 49a) 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/vwvfg/gesamt.pdf 

— Förderrichtlinien des BMBF vom 30.8.2011, Bundesanzeiger Nr. 
130 2011 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 30.8.2011–31.12.2027 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 20,00 (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 % 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 80 % — 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bmbf.de/foerderungen/16942.php
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