
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 104/07) 

Numer środka pomocy państwa SA.34429 (12/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Projektträger Jülich 
Projektträger Jülich (PtJ) — Außenstelle Berlin 
Zimmerstr. 26-27 
10923 Berlin 
www.ptj.de 

Nazwa środka pomocy Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kultu
rellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Klimaschutzini
tiative. Vom 23. November 2011 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bundesanzeiger, Ausgabe 184, 7. Dezember 2011. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification SA.32286 

Czas trwania pomocy 1.1.2012-31.12.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 56,30 (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 w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

20 % 20 % 

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 50 % 20 %
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http://www.ptj.de


Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/foerderrichtlinie_kommunen_bf.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.34435 (12/X) 

Państwo członkowskie Słowenia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego SI 

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

Organ przyznający pomoc Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Kotnikova 5 
1000 Ljubljana 
Slovenia 
http://www.mg.gov.si/ 

Nazwa środka pomocy Regionalna shema državnih pomoči 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS št. 
20/2011) in 
Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Ur.l. RS št. 
72/2006, 70/2007, 99/2008, 17/2009, 8/2012). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 4.8.2007-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 115,99 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Inny rodzaj ulgi podatkowej, Kredyt preferencyjny, Dotacja bezpośred
nia, Dotacja na spłatę odsetek, Gwarancja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 30 % 20 %
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http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/foerderrichtlinie_kommunen_bf.pdf
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_ZAKO5801.html 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_URED4165.html 

Numer środka pomocy państwa SA.34436 (12/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) UNITED KINGDOM 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc UK Space Agency 
Polaris House, North Star Avenue, 
Swindon, Wiltshire. SN2 1SZ 
http://www.bis.gov.uk/ukspaceagency 

Nazwa środka pomocy NSTP CubeSat Mission Concepts 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

section 5 of the science and technology Act 1965 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.3.2012-31.5.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 0,32 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje GBP 0,00 (w mln) 

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 % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 25 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % —
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bis.gov.uk/ukspaceagency/news-and-events/2011/Dec/announcement-of-opportunity-cubesat- 
mission-concept-studies 

Numer środka pomocy państwa SA.34438 (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 pubblco per l'erogazione di incentivi alle imprese per l'innova
zione tecnologica ed organizzativa. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

avvviso pubblico 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.7.2012-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2,00 (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 2 000 000,00 (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) 

2 000 000 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.provincia.ap.it/formazionelavoro/
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Numer środka pomocy państwa SA.34444 (12/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) BAYERN 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft Verkehr und Technologie 
Prinzregentenstraße 28 
80538 München 
http://www.stmwivt.bayern.de 

Nazwa środka pomocy Bayerisches Technologieförderungs-Programm (BayTP) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Richtlinien zur Durchführung des Bayerischen Technologieförderungs- 
Programms (BayTP), AllMBl 15/2009, S 490 ff.; AllMBl 11/2010, S. 
406; AllMBl 2/2012, S. 10. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 34/2010 

Czas trwania pomocy 1.1.2010-30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 6,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia, 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 % 

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

25 % 10 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

35 % — 

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

35 % — 

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

20 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 35 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

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