
IV 

(Informacje) 

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 352/01) 

Numer środka pomocy państwa SA.27454 (X 41/09) 

Państwo członkowskie Belgia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego http://www.vlaanderen.be/ondernemen 
http://ewbl-publicatie.vlaanderen.be/servlet/ContentServer?pagename= 
Ondernemen/Page/MVG_CMS4_VT_Spec 

Nazwa regionu (NUTS) VLAAMS GEWEST 

Organ przyznający pomoc Vlaamse Overheid - Agentschap Ondernemen 
Koning Albert II-laan 35, bus 12 
1030 Brussel 
economie@vlaanderen.be 
http://ae.vlaanderen.be/ 

Nazwa środka pomocy Toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan 
ondernemingen in het Vlaamse Gewest 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning 
van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in 
het Vlaamse Gewest (Belgisch Staatsblad van 16 april 2008) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification XR 76/2008 
Modification XS 98/2008 
Modification XT 54/2008 

Czas trwania pomocy 18.4.2008 - 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 30,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia
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Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 25 % — 

Program pomocy 10 % — 

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

10 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.vlaanderen.be/ondernemen 

Numer środka pomocy państwa SA.27455 (X 42/09) 

Państwo członkowskie Belgia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego http://www.vlaanderen.be/ondernemen 
http://ae.vlaanderen.be/html_omgevingsfactoren/html_bijlages_ 
bedrijfsgebouwen/raamtekst_gebouwen%209 

Nazwa regionu (NUTS) VLAAMS GEWEST 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Vlaamse Overheid - Agentschap Ondernemen 
Koning Albert II-laan 35, bus 12 
1030 Brussel 
economie@vlaanderen.be 
http://ae.vlaanderen.be 

Nazwa środka pomocy Subsidiëring van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2007 houdende subsidië
ring van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen (Belgisch Staatsblad 
van 21 juni 2007) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification XS 158/2007 

Czas trwania pomocy 1.1.2007 - 31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia

PL C 352/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2.12.2011

http://www.vlaanderen.be/ondernemen
http://www.vlaanderen.be/ondernemen
http://ae.vlaanderen.be/html_omgevingsfactoren/html_bijlages_bedrijfsgebouwen/raamtekst_gebouwen%209
http://ae.vlaanderen.be/html_omgevingsfactoren/html_bijlages_bedrijfsgebouwen/raamtekst_gebouwen%209
mailto:economie@vlaanderen.be
http://ae.vlaanderen.be


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://ewbl-publicatie.vlaanderen.be/servlet/ContentServer?c=Page&pagename= 
Ondernemen%2FPage%2FMVG_CMS4_VT_Special_Subnav&cid=1217400313684 

Numer środka pomocy państwa SA.27591 (X 117/09) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) MARCHE 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Marche - Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca 
Via Tiziano, 44 
60125 ANCONA 
www.agri.marche.it 

Nazwa środka pomocy Realizzazione di attività di studio, ricerca e sperimentazione al fine di 
promuovere filiere innovative che saranno avviate attraverso misure di 
diversificazione, con particolare attenzione alle tecniche agronomiche 
a basso impatto ambientale ed energetico 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

DGr 1042/08 
legge regionale n. 37/99 
DDS 533/CSI_10 del 09.12.08 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2009 - 31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,20 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Riferimento al Reg. CE 320/06 - EUR 0,75 (w mln)
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

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

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.agri.marche.it/Aree%20tematiche/Aiuti%20di%20stato/aiuti%20di%20stato%20approvati/ 
ricerca%20reg800%20aree%20bieticole.pdf 

www.agri.marche.it/Areetematiche/aiutidistato/ricercareg800areebieticole.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.31309 (X 310/10) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) DEUTSCHLAND 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a), Artykuł 107 ust. 3 lit. c), Obszary nieobjęte 
pomocą, Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle; KfW-Bankengruppe 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Frankfurter Straße 
29 -35, 65760 Eschborn 
KfW-Bankengruppe, Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt 
www.bafa.de, www.kfw.de 

Nazwa środka pomocy Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer 
Energien im Wärmemarkt vom 9. Juli 2010, eBAnz AT 72 2010 B1 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification N 235/2009 

Czas trwania pomocy 12.7.2010 - 31.12.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 500,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia, Kredyt preferencyjny 

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

20 % — 

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

20 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/43273/4590/ 

Numer środka pomocy państwa SA.31594 (X 372/10) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) TOSCANA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Toscana - Autorità di gestione del Programma INTERREG 
«Marittimo» IT/FR «Maritime» 2007-2013 
Via Martelli n. 6 
50129 Firenze 
Italia 
http://www.maritimeit-fr.net/ 

Nazwa środka pomocy Programma di cooperazione territoriale transfrontaliera Italia/Francia 
«Marittimo» 2007-2013 
Secondo avviso per la presentazione di candidature di progetti strategici 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Programma Operativo Italia-Francia Marittimo approvato dalla 
Commissione con Decisione C (2007) 5489 del 16 novembre 
2007 

— Regione Toscana Decreto dirigenziale 5 agosto 2010 n. 3970, 
pubblicato in BURT n. 34 del 25.8.2010, parte III, Supplemento 
n. 94 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 25.8.2010 - 31.12.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia
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Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Fondo europeo per lo Sviluppo regionale - Programma di cooperazione 
territoriale transfrontaliera Italia/Francia «Marittimo» 2007-2013 - EUR 
1,50 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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 % 

Program pomocy 15 % 20 % 

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

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_content&task=view&id=267&Itemid=149
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