
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) 

(2012/C 45/05) 

Numer środka pomocy państwa SA.34117 (11/X) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 46871/11/08100/08000 

Nazwa regionu (NUTS) Strední Cechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, 
Strední Morava, Moravskoslezko 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 
www.mpo.cz 

Nazwa środka pomocy ICT v podnicích – 3. výzva 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně někte
rých souvisejících zákonů 
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 886/2009 

Czas trwania pomocy 2.12.2011 - 31.12.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 185,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

SF – ERDF (85 %) 
Státní rozpočet (15 %) – CZK 472,18 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 40 % 20 % 

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

50 % —
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mpo-oppi.cz/ict-v-podnicich/#vyzva4 

Numer środka pomocy państwa SA.34120 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 612-40304/0001 

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

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

Nazwa środka pomocy Bund, Modell- und Demonstrationsvorhaben Biologische Vielfalt: „Gan
zjährige Weidehaltung von Bentheimer Landschafen und Skudden zur 
Erhaltung von artenreichem Grünland“, Projekt 10BM004 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zuwendungsbescheid (s. Anlage: noch nicht unterschriebene Version 
vom 16.11.2011) 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 1.4.2012 

Sektor(-y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo — Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsfors
chung e.V. (ZALF) 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 0,06 (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 na działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.ble.de/sani 

Projekt 7.Dezember 2011
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Numer środka pomocy państwa SA.34129 (11/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 Impulspaket Tirol 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Richtlinie zum Impulspaket Tirol 
Rahmenrichtlinie für die Wirtschaftsförderung des Landes Tirol 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 225/2009 

Czas trwania pomocy 1.1.2012 - 30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 10,00 (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 % 

Program pomocy 10 % 0 % 

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

10 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

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

Numer środka pomocy państwa SA.34130 (11/X) 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) TIROL 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. Wirtschaft und Arbeit 
Heiliggeiststraße 7-9 
6020 Innsbruck 
https://portal.tirol.gv.at/TirolGvAt/dienststelleDetails.do?cmd= 
detailsCommit&fachbereichsid=0&orgeseq=300067&cid=1 

Nazwa środka pomocy Verbessserung von Infrastrukturangeboten in Klein- und Kleinstschige
bieten in Tirol 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Infrastrukturförderungsprogramm des Landes Tirol, Richtlinie zum 
Schwerpunkt „Verbesserung von Infrastrukturangeboten in Klein- und 
Kleinstschigebieten“, 
Basisrichtlinie für Infrastrukturförderung des Landes Tirol 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 226/2009 

Czas trwania pomocy 1.1.2012 - 30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 10,00 (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 % 

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

20 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

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

Numer środka pomocy państwa SA.34142 (11/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) NORTHERN IRELAND 
Artykuł 107 ust. 3 lit. c)
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Organ przyznający pomoc Invest Northern Ireland 
Bedford Square 
Bedford Street 
Belfast BT2 7ES 
www.investni.com 

Nazwa środka pomocy Invest NI Development Fund 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

The Industrial Development (Northern Ireland) Order 1982 (http:// 
www.legislation.gov.uk/nisi/1982/1083/contents) 
The Industrial Development (Northern Ireland) Act 2002 (http://www. 
legislation.gov.uk/nia/2002/1/contents) 
The European Communities Act 1972 (http://www.legislation.gov.uk/ 
ukpga/1972/68/contents) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2012 - 31.12.2023 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 3,33 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje GBP 0,00 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

The European Sustainable Competitiveness Programme for Northern 
Ireland 2007 — 2013 (European Regional Development Fund) — 
GBP 10,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc w formie kapitału podwyższonego 
ryzyka (art. 28 – 29) 

1 300 000 GBP — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.investni.com/investni_development_fund_december-2011.pdf
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