
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) 

(2013/C 70/09) 

Numer pomocy SA.22524 (XR 28/07) 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Steirische Wirtschaftsförderungsges.m.b.H. 
Nikolaiplatz 2 
8020 Graz 
ÖSTERREICH 

E-mail: annemarie.goetschl@sfg.at 
erich.steiner@sfg.at 

0316/ 7093-114 bzw. DW 115 
http://www.sfg.at 

Nazwa środka pomocy Aktionsprogramm Innovative Investitionen 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Steiermärkisches Wirtschaftsförderungsgesetz LGBL. Nr. 14/2002 in der 
geltenden Fassung 

Allgemeine Rahmenrichtlinie für die Gewährung von Förderungen nach 
dem Steiermärkischen Wirtschaftsförderungsgesetz (Beschluss der 
Steiermärkischen Landesregierung vom 15.5.2000, GZ LBD-WIP 13 
Fo 7-00/46) 

Richtlinie für die Steirische Wirtschaftsförderung (eingereicht zur Noti
fizierung bei der EK am 29.8.2006; N 572/2006) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification N 572/06 

Czas trwania pomocy 31.1.2007–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta — 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

105 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje 15 EUR (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 % 

0 EUR 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.sfg.at/cms/82/ 

„Aktionsprogramm — Innovative Investitionen”
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