
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 51/02) 

Numer środka pomocy państwa SA.33947 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) DEUTSCHLAND 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc BMWi, BMVBS, BMU, BMBF 
BMWI, Scharnhorststr. 34-37, 10115 Berlin; BMVBS, Invalidenstr. 44, 
10115 Berlin; BMU, Stresemannstr. 128-130, 10117 Berlin; BMBF, 
Heinemannstr. 2, 53175 Bonn 
www.bmwi.de; www.bmvbs.de; www.bmu.de; www.bmbf.de 

Nazwa środka pomocy Schaufenster Elektromobilität 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bundesanzeiger Ausgabe Nr. 164 Seite 3804 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 31.10.2011-30.10.2016 

Sektor(-y) gospodarki Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną 
i powietrze do układów klimatyzacyjnych, Działalność związana ze 
zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk 
surowców, Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi 
i motocyklami; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli, Trans
port lądowy pasażerski pozostały, Transport drogowy towarów oraz 
działalność usługowa związana z przeprowadzkami, Badania naukowe 
i prace rozwojowe, Reklama, badanie rynku i opinii publicznej, 
Wynajem i dzierżawa 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 36,00 (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 % 

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

25 % 20 % 

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.bmwi.de/BMWi/Navigation/Presse/pressemitteilungen,did=445510.html 

Numer środka pomocy państwa SA.33948 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego DE-BMBF-615-71440-3 

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

Organ przyznający pomoc Bundesministerium für Bildung und Forschung 
Hannoversche Str. 28 – 30 
10115 Berlin 
www.bmbf.de 

Nazwa środka pomocy Richtlinie zur Förderung der zweiten Förderphase des Krankheitsbezo
genen Kompetneznetzes Multiple Sklerose (KKN MS) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Haushaltsgesetz i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.2010 BGBl. I S.2228 
www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html 
Bundeshaushaltsplan i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.2010 BGBl. 
I S.2228 
www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html/ep00.html 
BHO mit VV v. 19.8.1969 BGBl. I S.1284, zuletzt geänd. durch Art.10 
G.v. 9.12.2010 BGBl. I S.1885 
VwVfG i.d.F.v. 23.1.2003 BGBl. I S.102, zuletzt geänd. durch Art.2 I 
G.v. 14.8.2009 BGBl. I S.2827 
BAnz. Nr. 171-S.4010 v.15.11.2011 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.11.2011-31.10.2017 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 3,00 (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 % 

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

40 % 20 %
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Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 100 % — 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/2703.php 

Numer środka pomocy państwa SA.33990 (11/X) 

Państwo członkowskie Bułgaria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Управляващ орган на Оперативна програма Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 
Република България, гр. София, ул. „Славянска“ №8; Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма 
www.opcompetitiveness.bg 

Nazwa środka pomocy Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок 
за кандидатстване: BG161PO003-2.3.01 Инвестиции в „зелена 
индустрия“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. и доп., бр. 
54/2011 г.): http://www.eufunds.bg/bg/page/119; Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, 
CCI Номер: 2007BG161PO003:http://www.opcompetitiveness.bg/ 
images/module3/156_892007bg161po003annex.pdf; Насоки за 
кандидатстване по процедура: BG161PO003-2.3.01 Инвестиции в 
„зелена индустрия“ 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 17.11.2011-15.2.2012 

Sektor(-y) gospodarki GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, Produkcja wyrobów piekarskich 
i mącznych, Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych, 
Produkcja przypraw, Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, Produkcja 
artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej, 
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasy
fikowana, Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mine
ralnych i pozostałych wód butelkowanych, Produkcja wyrobów tyto
niowych, Produkcja wyrobów tekstylnych, Produkcja odzieży, 
Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych, Produkcja wyrobów 
z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy 
i materiałów używanych do wyplatania, Produkcja papieru i wyrobów 
z papieru, Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, 
Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy nafto
wej, Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, Produkcja 
podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych 
wyrobów farmaceutycznych, Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych, Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 
niemetalicznych, Produkcja metali, Produkcja metalowych wyrobów 
gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, Produkcja komputerów, 
wyrobów elektronicznych i optycznych, Produkcja urządzeń elektrycz
nych, Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo
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Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

BGN 78,23 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, 
одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 
— BGN 66,50 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 50 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&id=92 

Numer środka pomocy państwa SA.34038 (11/X) 

Państwo członkowskie Dania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego NST-409-00013 

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

Organ przyznający pomoc Vandsektorens Teknologiudviklingsfond 
Godthåbsvej 83,8660 Skanderborg 
www.vtu-fonden.dk 

Nazwa środka pomocy Vandsektorens Teknologiudviklingsfond 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

LOV nr 469 af 12.6.2009 om vandsektorens organisering og økono
miske forhold 

SKR nr 9571 af 10.11.2011 Vedtægter for Vandsektorens Teknolo
giudviklingsfond Fondens status, navn og hjemsted 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 11.11.2011-31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, Badania naukowe i prace 
rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

DKK 20,00 (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 % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 30 % 

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

25 % 35 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=125346 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138947 

Numer środka pomocy państwa SA.34187 (12/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) SACHSEN 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a),Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
Wilhelm-Buck-Strasse 2 
01067 Dresden 
www.smwa.sachsen.de 

Nazwa środka pomocy Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen Plus 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Beteiligungsgrundsätze der Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen Plus 
GmbH & Co. KG 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 163/2008 

Czas trwania pomocy 1.1.2012-31.12.2021 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 35,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka 

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

1 500 000 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.wachstumsfonds-sachsen.de/information.html
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	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 51/02)

