
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

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) 

(2009/C 258/03) 

Numer środka pomocy państwa X 103/08 

Państwo członkowskie Malta 

Numer referencyjny państwa członkowskiego SAMB93/2008/TAF 

Nazwa regionu (NUTS) Malta 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Employment and Training Corporation 
Head Office 
Birzebbugia 
BBG 3000 
MALTA 

http://www.etc.gov.mt 

Nazwa środka pomocy Training Aid Framework 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Employment and Training Services Act (CAP 343) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.etc.gov.mt 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–1.1.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

8,85 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

2007MT051PO001 — EUR 7,50 million 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 20 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 20 %
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Numer środka pomocy państwa X 104/08 

Państwo członkowskie Malta 

Numer referencyjny państwa członkowskiego SAMB93/2008/EAP 

Nazwa regionu (NUTS) Malta 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Employment and Training Corporation 
Head Office 
Birzebbugia 
BBG 3000 
MALTA 

http://www.etc.gov.mt 

Nazwa środka pomocy Employment Aid Programme 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Employment and Training Services Act (CAP 343) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.etc.gov.mt 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–1.1.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

10,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

2007MT051PO001 — EUR 8,50 million 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnienie pracowników znajdujących się 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 40) 

50 % — 

Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnianie pracowników niepełnospraw
nych (art. 41) 

75 % — 

Numer środka pomocy państwa X 105/08 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 50748/08/08100/9 

Nazwa regionu (NUTS) Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, 
Střední Morava, Moravskoslezko 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a)
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Organ przyznający pomoc Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 
ČESKÁ REPUBLIKA 

http://www.mpo.cz 

Nazwa środka pomocy Záruka – 1. výzva 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppi/ 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 191/07 

Czas trwania pomocy 2.7.2007–31.12.2008 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

500,00 CZK (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje 5 000,00 CZK (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Gwarancja 

Odesłanie do decyzji Komisji 2008/C 155/02 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Strukturální fondy – ERDF: 85 % spolufinancování – 425,00 CZK (v 
milionech) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na 
zatrudnienie (art. 13) Program pomocy 

40 % 20 % 

Numer środka pomocy państwa X 106/08 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Asturias 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias 
Plaza de España, 1 
33007 Oviedo (Asturias) 
ESPAÑA 

http://www.asturias.es 

Nazwa środka pomocy Subvenciones a centros especiales de empleo radicados en Asturias para 
la realización de inversiones en activos fijos
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Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución de 1 de octubre de 2008, de la Consejería de Industria 
y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones a centros especiales de empleo radicados en Asturias 
para la realización de inversiones en activos fijos (BOPA 6.11.2008) 
Resolución de 10 de octubre de 2008, del Servicio Público de Empleo, 
por la que se aprueban convocatorias de concesión de subvenciones 
para la inversión en activos fijos de centros especiales de empleo 
(BOPA 7.11.2008) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION35/ 
66/11/001U003X9M0001.pdf 
http://www.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION35/ 
66/11/001U003X8I0002.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany N 684/02 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,50 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

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 rekompensatę dodatkowych 
kosztów związanych z zatrudnieniem pracow
ników niepełnosprawnych (art. 42) 

40 % — 

Numer środka pomocy państwa X 107/08 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 50748/08/08100/8 

Nazwa regionu (NUTS) Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, 
Střední Morava, Moravskoslezko 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 
ČESKÁ REPUBLIKA 

http://www.mpo.cz 

Nazwa środka pomocy Školicí střediska – 1. výzva 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů
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Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppi/ 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 191/07 

Czas trwania pomocy 3.3.2008–30.6.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1 100,00 CZK (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Strukturální fondy – ERDF: 85 % spolufinancování – 935,00 CZK (v 
milionech) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na 
zatrudnienie (art. 13) Program pomocy 

40 % 20 %
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