
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 262/11) 

Numer środka pomocy państwa X 150/08 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Sardegna 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell'Industria 
Viale Trento 69 
09100 Cagliari CA 
ITALIA 

http://www.regione.sardegna.it 

Nazwa środka pomocy Interventi per favorire la promozione per la diffusione e valorizzazione 
del prodotto Sardegna nei mercati esteri 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge Regionale 2007, n. 2 art. 24 comma 13 
Deliberazione n. 51/25 del 24.9.2008: Direttive di attuazione del 
Programma di incentivi a favore delle imprese. Direttive di attuazione 
per il finanziamento delle reti di servizi alle imprese nei distretti indust
riali e nell'ambito dei sistemi produttivi locali. Approvazione definitiva. 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1241&id= 
11260 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 8.1.2009–30.6.2009 

Sektor(-y) gospodarki Przetwórstwo przemysłowe, Działalność związana z oprogramowa- 
niem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane, 
Badania naukowe i prace rozwojowe 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

3,00 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 rzecz MŚP na usługi doradcze 
(art. 26) 

50 % — 

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27) 50 % — 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) — —
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Numer środka pomocy państwa X 152/08 

Państwo członkowskie Portugalia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Instituto de Desenvolvimento Empresarial — IDERAM 
Avenida Arriaga 21-A 
Edifício Golden 3. o Piso 
9004-528 Funchal 
PORTUGAL 

http://www.ideram.pt 

Nazwa środka pomocy Sistema de Incentivos à Promoção da Excelência Turística da Região 
Autónoma da Madeira — SI-TURISMO 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Decreto Legislativo Regional n. o 22/2007/M, de 7 de Dezembro, 
publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM) 
n. o 236 e Portaria n. o 210/2008, de 3 de Dezembro, publicada no 
JORAM n. o 150 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.ideram.pt/default.asp?zone=incentivos&detalhe= 
20072013&tipo=novo&sistema=siturismo 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 4.12.2008–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Transport morski i wodny przybrzeżny pasażerski, Działalność zwią
zana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, Działalność 
w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, Działalność 
związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

5,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dopłata do oprocentowania, Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FEDER 
Programa Operacional de Valorização do Potencial Económico 
e Coesão Territorial da Região Autónoma da Madeira — 12,50 EUR 
(em milhões) 

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 

52 % 20 % 

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze 
(art. 26) 

50 % —
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Numer środka pomocy państwa X 154/08 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Limburg (NL) 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Provincie Limburg 
Limburglaan 10 
6229 GA Maastricht 
NEDERLAND 

http://www.limburg.nl 

Nazwa środka pomocy Broedstoof Ottersum — Ideeënerf 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Algemene Subsidieverordening 2004 
— Nadere subsidieregels ter bevordering van de economische ontwik

keling 2008 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.limburg.nl/nl/html/algemeen/beleid/Europa/ 
KennisgevingenStaatssteun/KennisgevingenStaatssteun.asp 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc 
Koos B.V. 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 9.12.2008 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,08 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 inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

20 % — 

Numer środka pomocy państwa X 156/08 

Państwo członkowskie Niemcy 

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

Organ przyznający pomoc Investitions- und Förderbank Niedersachsen — NBank 
Günther-Wagner-Allee 12—16 
30177 Hannover 
DEUTSCHLAND 

http://www.nbank.de 

Nazwa środka pomocy Rahmenregelung des Landes Niedersachsen für die kommunale Förde
rung kleiner und mittlerer Unternehmen aus dem Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) in der Fondsperiode 2007—2013 (Als Rahmenre
gelung für 47 kommunale Richtlinien der Landkreise und Städte in 
Niedersachsen zur Umsetzung des EU-Freistellungsrechts und zur 
Umsetzung von De-minimis-Förderungen — die beteiligten Kommunen 
sind über den unten stehenden Weblink nachzulesen) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Erlass des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr an die zwischengeschaltete Stelle NBank vom 6. November 
2008 (veröffentlicht nur auf der unten stehenden Website) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.nbank.de/Oeffentliche_Einrichtungen/Wirtschaft/Investition/ 
Kommunale_KMU-Programme.php 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 228/07 

Czas trwania pomocy 6.11.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

11,29 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

CCI 2007DE161PO006; CCI 2007DE162PO010 — 56,43 EUR (in 
Mio.) 

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 

30 % 20 % 

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

20 % — 

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze 
(art. 26) 

50 % — 

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27) 50 % —
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Numer środka pomocy państwa X 157/08 

Państwo członkowskie Finlandia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Suomi/Finland 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Maa- ja metsätalousministeriö 
PL 30 
FI-00023 Valtioneuvosto 
SUOMI/FINLAND 

http://www.mmm.fi 

Nazwa środka pomocy Bioenergiatuotannon avustus 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Valtionavustuslaki 688/2001 
Valtioneuvoston asetus 607/2008 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/ymparisto/ilmastopolitiikka/ 
bioenergia.html 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.10.2008–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną 
i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

5,00 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 inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych (art. 23) 

45 % 20 % 

Numer środka pomocy państwa X 158/08 

Państwo członkowskie Rumunia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) Romania 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Ministerul Economiei și Finanțelor 
Str. Apolodor nr. 17, sector 5 
050741 București 
ROMÂNIA 

http://www.minind.ro 

Nazwa środka pomocy Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) prin 
Programul Operațional Sectorial pentru Creșterea Competitivității 
Economice (POS-CCE) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ordin al ministrului economiei și finanțelor nr. 3388/17.11.2008, 
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 816/5.12.2008 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://amposcce.minind.ro/fonduri_structurale/pdf/Ordin3388schema_ 
ajutordestat-operatiunile2_1_1si2_1_2si2_3_3.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 5.12.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

169,19 ROL (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POS – „Creșterea Competitivității Economice”, aprobat prin Decizia 
Comisiei nr. 3472 din 12 iulie 2007 – 840,33 ROL (în milioane) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

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

25 % — 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

40 % — 

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

— — 

Pomoc na działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

— — 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

3 550 000 ROL — 

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

710 000 ROL — 

Pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko 
wykwalifikowanego personelu (art. 37) 

— —
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