
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 51/04) 

Numer środka pomocy państwa SA.32106 (10/X) 

Państwo członkowskie Belgia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) VLAAMS GEWEST 
Obszary mieszane,Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Departement Landbouw en Visserij 
Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling 
Koning Albert II laan 35, bus 40 
1030 Brussel 
www.vlaanderen.be/landbouw 

Nazwa środka pomocy Subsidie voor de werking van het „Coördinatiecentrum praktijkgericht 
onderzoek en voorlichting biologische teelt” (CCBT) 2011. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Besluit Vlaamse Regering houdende toekenning van subsidie voor de 
werking van het CCBT vzw 2011 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2011-15.11.2011 

Sektor(-y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,16 (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://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1914
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Numer środka pomocy państwa SA.33696 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 3124/45-1 

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

Organ przyznający pomoc Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaats 
Thüringen mbH 
Warsbergstraße 1 
D99092 Erfurt 
www.gfaw-thueringen.de 

Nazwa środka pomocy Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln des Euro
päischen Sozialfonds und/oder des Freistaats Thüringen zur Förderung 
der Weiterbildung, des lebenslangen Lernens sowie der Qualifizierun
gsberatung (Weiterbildungsrichtlinie) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Thüringer Landeshaushaltsordnung (ThürLHO) 
Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) 
Thüringer Subventionsgesetz (ThürSubvG) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 188/2009 

Czas trwania pomocy 6.9.2011-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 10,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

CCI 2007 DE051 PO 006 – EUR 70,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://gfaw-thueringen.de/cms/getfile.php5?1182
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Numer środka pomocy państwa SA.34211 (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 Progres – 3. výzva – 2. 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 SA.32229 

Czas trwania pomocy 2.1.2012-30.6.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 257,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Kredyt preferencyjny 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

SF – ERDF (85 %) 
Státní rozpočet (15 %) – CZK 765,00 (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://www.mpo-oppi.cz/progres/#vyzva5
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Numer środka pomocy państwa SA.34216 (12/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego VII 211 / VII 25 

Nazwa regionu (NUTS) SCHLESWIG-HOLSTEIN 
Artykuł 107 ust. 3 lit. c),Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Investitionsbank Schleswig-Holstein 
Fleethörn 29-31 
24103 Kiel 
www.IB-SH.de 

Nazwa środka pomocy Einzelbetriebliche Investitionsförderung wird im Rahmen des „Zukun
ftsprogramms Wirtschaft“ sowohl aus Mitteln der Gemeinschaftsauf
gabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) als 
auch aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) durchgeführt. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Neufassung der Ergänzenden Grundsätze für die einzelbetriebliche 
Investitionsförderung im Rahmen des Zukunftsprogramms Wirtschaft. 
Amtsblatt Schleswig-Holstein, Nr. 52 aus 2011, Seite 979-985 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 23/2008 

Czas trwania pomocy 1.1.2012-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 14,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Operationelles Programm Schleswig-Holstein CCI Nr.: 
2007DE162PO003 – EUR 14,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 15 % 20 % 

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

20 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.schleswig-holstein.de/Wirtschaft/DE/FoerderungFinanzierung/Foerderung/investitionsfoerderung1/ 
investitionsfoerderung1.html 

http://www.schleswig-holstein.de/cae/servlet/contentblob/1048454/publicationFile/111228_ 
ErgaenzendeGrundsaetzeInvestitionsfoerderung.pdf
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Numer środka pomocy państwa SA.34217 (12/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc LASA Brandenburg GmbH 
Wetzlarer Straße 54 
D-14482 Potsdam 
www.lasa-brandenburg.de 

Nazwa środka pomocy Richtlinie zur Förderung der Kompetenzentwicklung durch Qualifizie
rung in kleinen und mittleren Unternehmen im Land Brandenburg 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 44 Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg nebst den dazu 
erlassenen Verwaltungsvorschriften. 
veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Branden
burg Teil I vom 21.4.1999 (GVBL I/99, S. 106); zuletzt geändert durch 
Artikel 14 des Gesetzes vom 28.6.2006 (GVBl I/06, S. 74, 85). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2012-30.6.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 6,10 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Die Finanzierung der Zuschüsse erfolgt ausschließlich aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds (ESF), gemäß der Verordnungen 1083/2006 
und 1828/2006. Die nationale Kofinanzierung wird über Private sicher
gestellt. — EUR 6,10 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 10 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.lasa-brandenburg.de/Qualifizierung-in-Unternehmen.652.0.html
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