
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 271/06) 

Numer środka pomocy państwa X 170/08 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Hessen 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 
Kaiser-Friedrich-Ring 75 
65185 Wiesbaden 
DEUTSCHLAND 

http://www.wirtschaft.hessen.de 

Nazwa środka pomocy Richtlinien des Landes Hessen zur Innovationsförderung 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Staatsanzeiger des Landes Hessen 
(Veröffentlichung erfolgt in Kürze) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.wirtschaft.hessen.de/irj/HMWVL_Internet?cid= 
92363f20af7dce06e5be3ba8de6dbb45 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.12.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

19,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

II5-074-h-02-07#002 — 48,10 EUR (in Mio.) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 100 % —
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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) 

75 % — 

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

100 % — 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

1 000 000 EUR — 

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

500 000 EUR — 

Numer środka pomocy państwa X 171/08 

Państwo członkowskie Litwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 
788 
„Dėl ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ 

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

Organ przyznający pomoc Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 
Gedimino pr. 38/2 
LT-01104 Vilnius 
LIETUVA/LITHUANIA 

http://www.ukmin.lt 

Nazwa środka pomocy Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produk
tyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonė „Procesas LT“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas 
Nr. 4-576 „Dėl VP2-2.1-ŪM-03-K priemonės »Procesas LT“ projektų 
finansavimo sąlygų aprašo“ (Žin., 2008, Nr. 141-5588) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=332528&p_ 
query=&p_tr2= 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 24.11.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

8,30 LTL (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje —
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Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 
788 
„Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ – 
50,00 LTL (mln.) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

50 % — 

Numer środka pomocy państwa X 172/08 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Zeeland, Zuid-Nederland 

Organ przyznający pomoc Provincie Noord-Brabant 
Postbus 90151 
5200 MC’s-Hertogenbosch 
NEDERLAND 

http://www.op-zuid.nl 

Nazwa środka pomocy OP-Zuid Sociale Innovatie-regeling 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

OP-Zuid, besluit Stuurgroepen Zuidoost en Zuidwest 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.op-zuid.nl/?id=115 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2001 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

2,30 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

EFRO doelstelling 2 — 1,50 EUR (in miljoen) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

50 % —
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Numer środka pomocy państwa X 839/09 

Państwo członkowskie Cypr 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 25.06.001.767 

Nazwa regionu (NUTS) Cyprus 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c), Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Τμήμα Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
1480 Λευκωσία/Nicosia 
ΚYΠΡΟΣ/CYPRUS 

http://www.mlsi.gov.cy/dl 

Nazwa środka pomocy Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη ατόμων με αναπηρία 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 22.7.2009 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/ 
22846E7EDC2CD736C225764700208CBE?OpenDocument 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 2.10.2009–30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Η αρμόδια αρχή δεν έχει λάβει ακόμη αριθμό αναφοράς για τη συγχρηματ 
οδότηση. — 700,00 EUR (σε εκατ.) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

75 % — 

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

25 % — 

Numer środka pomocy państwa X 852/09 

Państwo członkowskie Cypr
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Numer referencyjny państwa członkowskiego 25.06.001.771 

Nazwa regionu (NUTS) Cyprus 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c), Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) 
Αναβύσσου 2 
2025 Στρόβολος 
Τ.Θ. 25431 
1392 Λευκωσία/Nicosia 
ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS 

http://www.hrdauth.org.cy 

Nazwa środka pomocy Έκτακτο σχέδιο στήριξης της απασχόλησης με εξατομικευμένη κατάρτιση 
ανέργων στις επιχειρήσεις 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Νόμος Αρ. 125(Ι) του 1999, άρθρο 21, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 
με το Νόμο Αρ. 21(Ι) του 2007 
Απόφαση του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αριθμό 313 και 
ημερομηνία 30.9.2009 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.hrdauth.org.cy/Ipiresies/EktaktoSxedioKatartisisAnergwn/ 
EktaktoSxedioKatartisis.htm 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.10.2009–31.12.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

3,12 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 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 20 %
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