
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 51/03) 

Numer środka pomocy państwa SA.34184 (12/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) NORTH WEST, YORKSHIRE AND THE HUMBER, EAST MIDLANDS, 
WEST MIDLANDS, EASTERN, LONDON, SOUTH EAST, SOUTH 
WEST, NORTH EAST 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Cabinet Office 
1 Horseguards Rd 
London 
SW1A 2HQ 
www.cabinetoffice.gov.uk 

Nazwa środka pomocy Mutuals Support Programme 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Charities Act 2006 (section 70) 
Appropriation Act 2011 (section 5) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 30.12.2011-31.3.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 4,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje GBP 0,00 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Pozostałe – Professional consultancy support will be contracted by 
Cabinet Office for the benefit of organisations or potential organisa
tions 
Support provided under Article 16 and 26/27, will be within the limits 
set out in those Articles. Please ignore aid intensities below. 

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

1 % — 

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

2 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://mutuals.cabinetoffice.gov.uk/support

PL 21.2.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 51/13

http://www.cabinetoffice.gov.uk
http://mutuals.cabinetoffice.gov.uk/support


Numer środka pomocy państwa SA.34185 (12/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego ES 51 

Nazwa regionu (NUTS) CATALUNA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Institut Català d’Energia 
C/Pamplona, 113, tercera planta 
08018 Barcelona 
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen 

Nazwa środka pomocy Subvenciones para proyectos de inversión en el marco del Plan de 
acción de la estrategia de ahorro y eficiencia energética en Catalunya 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución EMO/2854/2011, de 29 de noviembre, por la que se apru
eban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de ahorro 
y eficiencia energética, en régimen de concurrencia competitiva y en 
régimen reglado, y se hace pública la convocatoria para el año 2011 
modificada por la Resolución EMO/2982/2011, de 22 de diciembre. 
(DOGC 6021 de 9.12.2011 y DOGC 6035 de 30.12.2011 respectiva
mente). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 10.12.2011-30.1.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 9,85 (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 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) 
(Odeslanie do wlasciwych standardów: Direc
tiva 2008/50/CE y la Euro 5) 

35 % 20 % 

Pomoc na nabycie nowych środków trans
portu spełniających normy surowsze niż 
normy wspólnotowe lub podnoszących 
poziom ochrony środowiska w przypadku 
braku norm wspólnotowych (art. 19) 

35 % 20 % 

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

20 % 20 %
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6021/11333064.pdf 

https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6035/11355142.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.34189 (12/X) 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) OESTERREICH 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Austria Wirtschaftsservice GmbH (und Landesstellen bei vereinbarter 
Ergänzungsförderung) 
Ungargasse 37 
1030 Wien 
www.awsg.at 

Nazwa środka pomocy Jungunternehmer- und Innovationsförderung für KMU — Prämienför
derung (in der Fassung 22. Dezember 2011) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bundesgesetz über besondere Förderung von kleinen und mittleren 
Unternehmen, BGBl. Nr. 432/1996 idgF (KMU-Förderungsgesetz), 
Richtlinie: Jungunternehmer- und Innovationsförderung für KMU — 
Prämienförderung (in der Fassung 22. Dezember 2011) 
Programmdokumente: KMU-Innovationsförderung „Unternehmensdy
namik“, Jungunternehmerförderung, Innovationsschutz und Innovation
svermarktung 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation SA.32797 

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 13,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Für ausgewählte Projekte Kofinanzierung im Rahmen der Operatio
nellen Programme (EFRE) — EUR 0,70 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % —
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Pomoc na pokrycie kosztów praw własności 
przemysłowej dla MŚP (art. 33) 

100 % — 

Pomoc na usługi doradcze w zakresie inno
wacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36) 

200 000 EUR — 

Program pomocy 20 % 20 % 

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

20 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://rili.awsg.at/Inventory.aspx?id=1189&version=5 

http://www.awsg.at/Content.Node/foerderungen/banken/48361.php 

Numer środka pomocy państwa SA.34190 (12/X) 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) OESTERREICH 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Austria Wirtschaftsservice GmbH 
Ungargasse 37 
1030 Wien 
www.awsg.at 

Nazwa środka pomocy Jungunternehmer- und Innovationsförderung — Haftungsübernahmen 
(in der Fassung 22. Dezember 2011) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bundesgesetz über besondere Förderung von kleinen und mittleren 
Unternehmen, BGBl. Nr. 432/1996 idgF (KMU-Förderungsgesetz), Rich
tlinie: Jungunternehmer- und Innovationsförderung — Haftungsüber
nahmen (in der Fassung 22. Dezember 2011), 
Programmdokumente: KMU-Innovationsförderung „Unternehmensdy
namik“, Jungunternehmerförderung, Mikrokredite für kleine Unterneh
men, 
KMU-Stabilisierung 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation SA.32798 

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 70,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 70,00 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Gwarancja 

Odesłanie do decyzji Komisji —
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W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 20 % 20 % 

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

20 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://rili.awsg.at/Inventory.aspx?id=1188&version=6 

http://www.awsg.at/Content.Node/foerderungen/banken/48361.php 

Numer środka pomocy państwa SA.34210 (12/X) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 638/12/08100/08000 

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 Nemovitosti – 2. výzva – prodloužení 

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 Prolongation X 638/2009 

Czas trwania pomocy 4.1.2012-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 889,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji —
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W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

SF – ERDF (85 %) 
Státní rozpočet (15 %) – CZK 3 400,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 40 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://mpo-oppi.cz/nemovitosti/#vyzva3
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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 51/03)

