
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 272/07) 

Numer środka pomocy państwa X 178/08 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Nederland 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
NEDERLAND 

http://www.minlnv.nl 

Nazwa środka pomocy Regeling LNV-subsidies (omschrijving steun: Beroepsopleiding en voor
lichting voor agro-MKB ondernemingen en bosbouwondernemingen, 
onderdeel adviezen). Betrokken economische sectoren: AGRO-MKB- 
ondernemingen (niet zijnde primaire landbouwondernemingen) en 
bosbouwondernemingen. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2 artikel 1:3, artikel 1:20, artikel 
2:1 en artikel 2:3, eerste lid, aanhef en onderdeel a; 

— Openstellingsbesluit LNV-subsidies. 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.hetlnvloket.nl/portal/page?_pageid=122,1935798&_dad= 
portal&_schema=PORTAL 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 135/07 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Rolnictwo, Leśnictwo i Rybactwo, Produkcja artykułów spożywczych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

3,70 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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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 179/08 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Nederland 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
NEDERLAND 

http://www.minlnv.nl 

Nazwa środka pomocy Regeling LNV-subsidies (omschrijving steun: Samenwerking bij innova- 
tie (industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling)). Betrokken 
economische sectoren: AGRO-MKB-ondernemingen (niet zijnde pri- 
maire landbouwondernemingen) en bosbouwondernemingen. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2, artikel 1:3, artikel 2:1, artikel 
2:2 en artikel 2:32; 

— Openstellingsbesluit LNV-subsidies. 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.hetlnvloket.nl/portal/page?_pageid=122,1935798&_dad= 
portal&_schema=PORTAL 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 154/07 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Rolnictwo, Leśnictwo i Rybactwo, Produkcja artykułów spożywczych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,70 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 60 % 

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

25 % 35 % 

Numer środka pomocy państwa X 180/08 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Nederland 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
NEDERLAND 

http://www.minlnv.nl 

Nazwa środka pomocy Regeling LNV-subsidies (omschrijving steun: Verhoging toegevoegde 
waarde landbouwproducten, onderdeel experimentele ontwikkeling) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2, artikel 1:3, artikel 1:20, artikel 
2:1, artikel 2:2 en artikel 2:47, eerste lid, aanhef en onderdeel b; 

— Openstellingsbesluit LNV-subsidies. 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.hetlnvloket.nl/portal/page?_pageid=122,1935798&_dad= 
portal&_schema=PORTAL 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 137/07 

Czas trwania pomocy 1.12.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Rolnictwo, Leśnictwo i Rybactwo 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,40 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

25 % 35 % 

Numer środka pomocy państwa X 181/08 

Państwo członkowskie Litwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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 Sanglaudos skatinimo veiksmų programos I prioriteto „Vietinė ir urba
nistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas 
turizmo plėtrai“ priemonė „Viešosios turizmo infrastruktūros ir 
paslaugų plėtra regionuose“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. lapkričio 25 d. įsakymas 
Nr. 4–578 „Dėl VP3-1.3-ŪM-05-R priemonės „Viešosios turizmo infra
struktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ projektų finansavimo sąlygų 
aprašo ir kvietimo teikti paraiškas dokumentų patvirtinimo“ (Žin., 
2008, Nr. 139–5524) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=332253&p_ 
query=&p_tr2= 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 25.11.2008–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

11,70 LTL (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji —
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W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 
787 „Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirti
nimo“ – 70,00 LTL (mln.) 

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 

50 % 20 % 

Numer środka pomocy państwa X 182/08 

Państwo członkowskie Łotwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Eiropas Investīciju fonds 
Kr. Valdemāra 21 
Rīga, LV-1010 
LATVIJA 

http://europa.eu/institutions/financial/eif/index_lv.htm 

Nazwa środka pomocy Atbalsts tehnoloģiju pārneses un riska kapitāla jomā 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

http://www.akti.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032008112500983 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.akti.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032008112500983 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 26.11.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

9,13 LVL (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Kapitał podwyższonego ryzyka 

Odesłanie do decyzji Komisji —

PL 13.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 272/17

http://europa.eu/institutions/financial/eif/index_lv.htm
http://www.akti.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032008112500983
http://www.akti.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032008112500983


W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Komisijas Lēmums 24.9.2007., ar ko pieņem darbības programmu 
“Uzņēmējdarbība un Inovācijas” Kopienas palīdzībai no Eiropas Reģio
nālās attīstības fonda atbilstīgi konverģences mērķim Latvijā CCI 2007 
LV 16 1 PO 001 – LVL 9,13 (miljonos) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Pomoc w formie kapitału podwyższonego 
ryzyka (art. 28–29) 

2 108 412 LVL —
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