
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 51/07) 

Numer środka pomocy państwa SA.34230 (12/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO 
VIALE KENNEDY 34 – 63100 ASCOLI PICENO 
http://www.provincia.ap.it/formazionelavoro/ 

Nazwa środka pomocy AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI ALLE 
IMPRESE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ORGANIZZA
TIVA 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

AVVISO PUBBLICO 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2012-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,30 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR MARCHE OB. 2 FSE 2007/2013 – ASSE I, OB. SP. B – CATE
GORIA DI SPESA 64 AZIONE N. 19 – N. 22 – EUR 1,30 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

1,3 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.provincia.ap.it/formazionelavoro/
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Numer środka pomocy państwa SA.34267 (12/X) 

Państwo członkowskie Łotwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

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

Nazwa środka pomocy “Augstas pievienotās vērtības investīcijas” 2.kārta 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

19.10.2011. MK noteikumi Nr.817 “Noteikumi par darbības 
programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.4.ak
tivitātes “Augstas pievienotās vērtības investīcijas” projektu iesniegumu 
atlases otro un turpmākajām kārtām” 
Darbības programma “Uzņēmējdarbība un inovācijas” (269.1. – 269.4. 
punkts) 
Darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājums 
(76.1 – 76.6 punkts) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 12.12.2011-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

LVL 13,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

KOMISIJAS LĒMUMS 2007.9.24, ar ko pieņem darbības programmu 
“Uzņēmējdarbība un Inovācijas” Kopienas palīdzībai no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda atbilstīgi konverģences mērķim Latvijā 
CCI 2007 LV 16 1 PO 001 – LVL 13,09 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Program pomocy 35 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=238461 

Numer środka pomocy państwa SA.34268 (12/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

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

Organ przyznający pomoc Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft 
Franz-Josef-Röder-Str. 17 
66119 Saarbrücken 
http://www.saarland.de/ministerium_wirtschaft_wissenschaft.htm 

Nazwa środka pomocy Richtlinien zur Umsetzung des Programms Lernziel Produktivität vom 
1.1.2012 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 23 und § 44 der Haushaltsordnung des Saarlandes (LHO) in der 
jeweils geltenden Fassung. Derzeit: LHO in der Fassung vom 5.11.1999 
(Amtsblatt des Saarlandes 2000 S.194) zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 1.12.2011 (Amtsblatt I des Saarlandes S.556) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 90/2009 

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 4,30 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

E/3-AB-010 
E/3-AB-011 
E/3-AB-012 – EUR 3,30 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 0 % 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.vorschriften.saarland.de/vorschriften_suche.htm?id=2199 

In der Zeile „Download PDF-Datei“ auf „Klicken Sie hier“ klicken 

Numer środka pomocy państwa SA.34272 (12/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) BAYERN 
Obszary mieszane
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Organ przyznający pomoc Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie 
Prinzregentenstrasse 28 
80538 München 
http://www.stmwivt.bayern.de 

Nazwa środka pomocy Bayerisches Förderprogramm „Elektromobilität“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Richtlinien zur Durchführung des Förderprogramms „Elektromobilität“, 
AllMBl Nr. 8/2009, S. 241 
Änderung der Richtlinien zur Durchführung des Förderprogramms 
Elektromobilität, AllMBl Nr. 15/2011, S. 667 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 679/2009 

Czas trwania pomocy 1.8.2009-30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2,50 (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 techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

50 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 0 % 

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

25 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.stmwivt.bayern.de/fileadmin/Web-Dateien/Dokumente/technologie/Richtlinien_Elektromobilitaet. 
pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.34273 (12/X) 

Państwo członkowskie Węgry 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Magyarország 

Nazwa regionu (NUTS) Hungary 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság 
1077 Budapest Wesselényi u 20-22. 
www.nfu.hu

PL 21.2.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 51/39

http://www.stmwivt.bayern.de
http://www.stmwivt.bayern.de/fileadmin/Web-Dateien/Dokumente/technologie/Richtlinien_Elektromobilitaet.pdf
http://www.stmwivt.bayern.de/fileadmin/Web-Dateien/Dokumente/technologie/Richtlinien_Elektromobilitaet.pdf
http://www.nfu.hu


Nazwa środka pomocy Környezet és Energia Operatív Program 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

9/2010. (I. 21.) NFGM rendelet 
a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források 
felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 24.1.2010-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

HUF 17 250,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

ERFA, KA, Magyar költségvetés – HUF 14 662,50 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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 na szybkie przystosowanie MŚP do 
przyszłych norm wspólnotowych (art. 20) 

15 % — 

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

60 % 20 % 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na układy kogeneracji o wysokiej 
sprawności (art. 22) 

45 % 20 % 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych (art. 23) 

45 % 20 % 

Program pomocy 50 % 20 % 

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) 

35 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.nfu.hu/doc/57
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