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C 127/34

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2010 5 18

Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą
(EB) Nr. 800/2008, skelbiantį tam tikrų rūšių pagalbą suderinamą su bendrąja rinka, taikant Sutarties
87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas)
(Tekstas svarbus EEE)

(2010/C 127/07)
Valstybės pagalbos nuorodos numeris

X 90/09

Valstybė narė

Vokietija

Valstybės narės nuorodos numeris

—

Regiono pavadinimas (NUTS)

SAARLAND
Mišrios

Pagalbą suteikianti institucija

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

Pagalbos priemonės pavadinimas

Lernziel Produktivität

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į
atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

§§ 23 und 44 Haushaltsordnung des Saarlandes (LHO), in der Fassung
vom 5.11.1999 (Amtsblatt des Saarlandes 2000, S.194) geändert durch
Gesetz vom 15.2.2006 (Amtsblatt des Saarlandes 2006, S.474, 530)

Pagalbos priemonės tipas

Schema -

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

KeitimasXT 5/2001
Die Richtlinie zur Umsetzung des Programms Lernziel Produktivität
vom 2.1.2009 ersetzt die vorherige Richtlinie zur Umsetzung des
Programms Lernziel Produktivität vom 1.1.2000 unter Berücksichti
gung der neuen Bestimmungen und Möglichkeiten der Allgemeinen
Gruppenfreistellungsverordnung (Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der
Kommission vom 6.8.2008, Amtsblatt der EU L 214/3 vom 9.8.2008).

Trukmė

2009 01 02–2013 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ
didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra
metinė suma

EUR 4,30 (mln.)

Garantijoms

—

Pagalbos priemonė (5 str.)

Subsidija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

—

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama
Bendrijos lėšomis

E/3 EU-AB- – 3,30 EUR (mln.)

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba
didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos prie
mokos %

Specialusis mokymas (38 str. 1 dalis)

25,00 %

—

Bendrasis mokymas (38 str. 2 dalis)

60,00 %

10 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:
http://www.vorschriften.saarland.de/verwaltungsvorschriften/vorschriften/rlundanlagenlzp2007_2013.pdf
http://www.vorschriften.saarland.de/verwaltungsvorschriften/vorschriften/rl2000ml.pdf
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Valstybės pagalbos nuorodos numeris

X 94/09

Valstybė narė

Vokietija

Valstybės narės nuorodos numeris

—

Regiono pavadinimas (NUTS)

BRANDENBURG
107 str. 3 dalies a punktas

Pagalbą suteikianti institucija

Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)
Steinstr. 104 – 106
14480 Potsdam
www.ilb.de

Pagalbos priemonės pavadinimas

Gewährung von Zuwendungen an kleine Unternehmen im Land Bran
denburg zur Verbilligung von Darlehen im Rahmen der Gründungsund Wachstumsfinanzierung (GuW)

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į
atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

§ 44 Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg nebst den dazu
erlassenen Verwaltungsvorschriften
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg 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)

Pagalbos priemonės tipas

Schema -

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

—

Trukmė

2009 01 01–2010 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra
metinė suma

EUR 20,00 (mln.)

Garantijoms

—

Pagalbos priemonė (5 str.)

Paskola, Palūkanų normų subsidijos

Nuoroda į Komisijos sprendimą

—

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama
Bendrijos lėšomis

—

Tikslai
MVĮ teikiama investicinė ir užimtumo pagalba
(15 str.)

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba
didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta
20,00 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:
http://www.ilb.de/rd/programme/203_206.php
http://www.ilb.de/rd/files/documents/GuW_2009_Richtlinie.pdf
http://www.landesrecht.brandenburg.de

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

X 96/09

Valstybė narė

Vokietija

Valstybės narės nuorodos numeris

—

MVĮ skiriamos prie
mokos %
—
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Regiono pavadinimas (NUTS)

HESSEN
Mišrios

Pagalbą suteikianti institucija

BM H Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen mbH
Schumannstraße 4-6
60325 Frankfurt am Main
www.bmh-hessen.de

Pagalbos priemonės pavadinimas

Hessen Kapital für Gründung, Innovation und Wachstum hier: Investi
tionsbeteiligungen im Rahmen des Fonds „Hessen-Kapital I“

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į
atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Operationelles EFRE-Programm „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und
Beschäftigung“ 2007-2013 des Landes Hessen
Haushaltsgesetze des Landes Hessen
Hessisches Mittelstandsgesetz

Pagalbos priemonės tipas

Schema -

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

—

Trukmė

2009 01 01–2013 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra
metinė suma

EUR 1,50 (mln.)

Garantijoms

—

Pagalbos priemonė (5 str.)

Palūkanų normų subsidijos, Subsidija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

—

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama
Bendrijos lėšomis

—

Tikslai
MVĮ teikiama investicinė ir užimtumo pagalba
(15 str.)

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba
didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta
20,00 %

MVĮ skiriamos prie
mokos %
—

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:
http://www.hessen-kapital.de/Vergabekriterien_HK_I-02-10-2007.pdf

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

X 107/09

Valstybė narė

Italija

Valstybės narės nuorodos numeris

—

Regiono pavadinimas (NUTS)

BOLZANO-BOZEN
Neremiamos teritorijos

Pagalbą suteikianti institucija

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione provinciale agricoltura
Via Brennero, 6
39100 Bolzano
www.provincia.bz.it

Pagalbos priemonės pavadinimas

Criteri e modalità relativi agli aiuti a favore delle imprese di trasforma
zione e di commercializzazione dei prodotti agricoli
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Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į
atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche
articolo 4, comma 1, lettere b), p) e q)

Pagalbos priemonės tipas

Schema -

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

—

Trukmė

2009 03 01–2013 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla

Gavėjo rūšis

MVĮ

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra
metinė suma

EUR 6,00 (mln.)

Garantijoms

—

Pagalbos priemonė (5 str.)

Paskola, Subsidija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

—

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama
Bendrijos lėšomis

—

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba
didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos prie
mokos %

MVĮ teikiama investicinė ir užimtumo pagalba
(15 str.)

40,00 %

—

Aplinkosaugos pagalba investicijoms į ener
gijos taupymo priemones (21 str.)

30,00 %

—

Aplinkosaugos
pagalba
investicijoms,
kuriomis skatinamas energijos iš atsinauji
nančių energijos šaltinių naudojimas (23 str.)

30,00 %

—

Pagalba aplinkos apsaugos tyrimams atlikti
(24 str.)

50,00 %

—

MVĮ teikiama pagalba konsultavimui (26 str.)

25,00 %

—

Pagalba MVĮ dalyvavimui mugėse (27 str.)

50,00 %

—

Specialusis mokymas (38 str. 1 dalis)

25,00 %

—

Bendrasis mokymas (38 str. 2 dalis)

50,00 %

—

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:
https://www.egov.bz.it/FileHandler.ashx?ResoID=1006961
https://www.egov.bz.it/DownloadAttachment.aspx?ID=1002628

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

X 123/09

Valstybė narė

Vokietija

Valstybės narės nuorodos numeris

—

Regiono pavadinimas (NUTS)

MECKLENBURG-VORPOMMERN
107 str. 3 dalies a punktas

LT
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Pagalbą suteikianti institucija

Landesförderinstiut Mecklenburg-Vorpommern
Postfach 160255, 19092 Schwerin
info@lfi-mv.de

Pagalbos priemonės pavadinimas

Richtlinie zur Förderung der Kompetenzentwicklung in Unternehmen

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į
atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Veröffentlichung
veranlasst

Pagalbos priemonės tipas

Schema -

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

—

Trukmė

2008 12 08–2013 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra
metinė suma

EUR 1,50 (mln.)

Garantijoms

—

Pagalbos priemonė (5 str.)

Subsidija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

—

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama
Bendrijos lėšomis

CCI 2007 DE 051 PO 002 – 0,50 EUR (mln.)

Tikslai

im

Amtsblatt

Mecklenburg-Vorpommern

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba
didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

wird

MVĮ skiriamos prie
mokos %

Specialusis mokymas (38 str. 1 dalis)

25,00 %

30 %

Bendrasis mokymas (38 str. 2 dalis)

60,00 %

15 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:
http://www.lfi-mv.de/cms2/LFI_prod/LFI/content/de/Foerderungen/Arbeits-%2c_Bildungs-_und_
Qualifizierungsfoerderung/_Foerderungen/Foerderung_der_Kompetenzentwicklung_in_Unternehmen/index.
jsp?&view=3749

