
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 51/06) 

Numer środka pomocy państwa SA.34245 (12/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) BAYERN 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie 
Prinzregentenstr. 28 
80538 München 
www.stmwivt.bayern.de 

Nazwa środka pomocy Fördergrundsätze „Modellregionen Elektromobilität“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bayerische Haushaltsordnung (BayHO) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.8.2011-30.6.2014 

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 % 

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

25 % 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 % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.stmwivt.bayern.de/fileadmin/Web-Dateien/Dokumente/technologie/Richtlinien_Elektromobilitaet. 
pdf
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Numer środka pomocy państwa SA.34257 (12/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Regione Basilicata Dipartimento Attività Produttive Politiche dell' 
Impresa Innovazione Tecnologica 
Via Vincenzo Verrastro 8 – 85100 Potenza (PZ) 
http://www.basilicatanet.it 

Nazwa środka pomocy Procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni per 
lo sviluppo e la qualificazione della filiera turistica — PIOT Matera 
e Collina 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1146 del 28 luglio 2011 — 
Pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Basili
cata n. 25 del 4 Agosto 2011 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 11.10.2011-31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI 
GASTRONOMICZNYMI, INFORMACJA I KOMUNIKACJA, DZIAŁAL
NOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ 
WSPIERAJĄCA, EDUKACJA, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA 
Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ, POZOSTAŁA DZIAŁAL
NOŚĆ USŁUGOWA, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, TRANS
PORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 4,86 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

PO FESR Basilicata 2007 2013 – Linea di intervento IV.1.1.B – EUR 
1,94 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 30 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&area=108284&otype= 
1058&id=566999
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Numer środka pomocy państwa SA.34258 (12/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Regione Basilicata Dipartimento Attività Produttive Politiche dell' 
Impresa Innovazione Tecnologica 
Via Vincenzo Verrastro 8 – 85100 Potenza (PZ) 
http://www.basilicatanet.it 

Nazwa środka pomocy Procedura valutativa a sportello per la concessione di avegolazioni per 
lo sviluppo e la qualificazione della filiera turistica — PIOT «Maratea- 
Terramare» 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1910 del 19 dicembre 2011 — 
Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata N. 46 del 
31 dicembre 2011 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 20.2.2012-31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI 
GASTRONOMICZNYMI, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMI
NISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA, DZIAŁALNOŚĆ 
ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 4,46 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

PO FESR Basilicata 2007 2013 – Linea di intervento IV.1.1.B – EUR 
1,78 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 30 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&area=108284&otype= 
1058&id=579291
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Numer środka pomocy państwa SA.34263 (12/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego TSB1/2012 

Nazwa regionu (NUTS) UNITED KINGDOM 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Technology Strategy Board 
North Star House 
North Star Avenue 
Swindon 
SN2 1UE 
www.innovateuk.org 

Nazwa środka pomocy Technology Strategy Board Research, Development and Innovation 
scheme 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

UK Science and Technology Act 1965 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 3.1.2012-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 450,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje GBP 0,00 (w mln) 

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

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 techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

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

70 % — 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

10 000 000 GBP — 

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

5 000 000 GBP — 

Pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko 
wykwalifikowanego personelu (art. 37) 

5 000 000 GBP — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 80 % 0 %
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Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 100 % — 

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

60 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.innovateuk.org/deliveringinnovation/state-aid.ashx 

www.innovateuk.org Go to deliveringinnovation page. Go to State aid page. Full text accessed at bottom of 
page 

Numer środka pomocy państwa SA.34266 (12/X) 

Państwo członkowskie Łotwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc v/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 
Pērses iela 2, Rīga, Latvija, LV-1442 
www.liaa.gov.lv 

Nazwa środka pomocy “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas 
veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” 3. kārta 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

11.10.2011. MK noteikumi Nr.787 “Noteikumi par darbības 
programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 
1.3.1.1.1.apakšaktivitātes “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu 
konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām 
apmācībām” projektu iesniegumu atlases trešo un turpmākajām kārtām” 

Darbības programma “Cilvēkresursi un nodarbinātība” (638.- 
641.punkts). Darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
papildinājums (185.-190.punkts). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 2.1.2012-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

LVL 0,56 (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 

Komisijas lēmums 18.12.2007 ar ko pieņem darbības programmu 
Kopienas palīdzībai no Eiropas Sociālā fonda atbilstīgi konverģences 
mērķim Latvijas reģionos CCI 2007LV051PO001. 

Valsts atbalsta programmas “Atbalsts nodarbināto apmācībām komer
santu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām 
apmācībām” 3. kārtas publisko finansējumu veido tikai Eiropas Sociālā 
fonda finansējums 1,12 milj.LVL. – LVL 1,12 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=239031
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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 51/06)

