
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 275/09) 

Numer środka pomocy państwa X 18/09 

Państwo członkowskie Litwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego LT 

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

Organ przyznający pomoc Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija 
Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6) 
LT-01103 Vilnius 
LIETUVA/LITHUANIA 

http://www.zum.lt 

Nazwa środka pomocy Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija 
gavėjams 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gruodžio 17 d. 
įsakymas Nr. 3D-693 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 
12 d. įsakymo Nr. 3D-161 „Dėl garantinio užmokesčio kreditų su 
garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 
(Žin., 2008, Nr. 147-5924) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=318345 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=334388 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XP 5/08 

Czas trwania pomocy 24.12.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1,50 LTL (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

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 % —
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Numer środka pomocy państwa X 19/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Bayern 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) 
Abteilung Förderwesen und Fachrecht (AFR) 
Menzinger Str. 54 
80638 München 
DEUTSCHLAND 

http://www.lfl.bayern.de/ueber_uns/afr/ 

Nazwa środka pomocy Förderung der Ausbildung von Dorfhelferinnen 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Eckpunktepapier zur Ausbildung der Förderung der Ausbildung von 
Dorfhelferinnen 

— Bayerisches Gesetz zur nachhaltigen Entwicklung der Agrarwirts
chaft und des ländlichen Raums vom 8. Dezember 2006; Bayeris
ches Agrarwirtschaftsgesetz — BayAgrarWiG 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/ 
ausbildkath.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XT 71/07 

Czas trwania pomocy 1.2.2009–31.12.2013 

Sektor(y) gospodarki Edukacja 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

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 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 10 % 

Numer środka pomocy państwa X 20/09 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Northern Ireland 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c)
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Organ przyznający pomoc Department for Social Department, Urban Regeneration Policy Unit 
Lighthouse Building 
1 Cromac Place 
Gasworks Business Park 
Ormeau Road 
Belfast 
BT7 2JB 
UNITED KINGDOM 

http://www.dsdni.gov.uk 

Nazwa środka pomocy Urban Development Grant Scheme 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

The Social Need (Northern Ireland) Order 1986 
The European Communities Act 1972 
(http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1972/ukpga_19720068_en_1.htm) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.dsdni.gov.uk/udg_application_form.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XR 7/07 

Czas trwania pomocy 29.8.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

9,00 GBP (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

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 % — 

Pomoc w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

60 % 20 % 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na układy kogeneracji o wysokiej 
sprawności (art. 22) 

45 % 20 % 

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

45 % 20 % 

Numer środka pomocy państwa X 21/09 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Wales 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a), Artykuł 87 ust. 3 lit. c), 
Obszary nieobjęte pomocą
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Organ przyznający pomoc Welsh Assembly Government 
Plas Glyndwr 
Kingsway 
Cardiff 
CF10 3AH 
UNITED KINGDOM 

http://new.wales.gov.uk 

Nazwa środka pomocy SME Development Scheme Wales 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Welsh Development Agency Act 1975 (Section 1) 
http://www.statutelaw.gov.uk/legResults.aspx?LegType=All+Primary& 
PageNumber=55&NavFrom=2&activeTextDocId=515803 

Government of Wales Act 
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/ukpga_20060032_en_1 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://wales.gov.uk/docs/det/report/081222stateaidsmedevelopment 
schemeen.pdf?lang=en 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

10,00 GBP (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

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

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

European Regional Development Fund — GBP 1,00 (in millions) 

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 % — 

Numer środka pomocy państwa X 22/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego RGE 70/2008 

Nazwa regionu (NUTS) Comunidad Valenciana 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Agencia Valenciana de Turismo 
Avenida de Aragón 30, 8 o 
46021 Valencia 
ESPAÑA 

http://www.comunidad-valenciana.com

PL C 275/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.11.2009

http://new.wales.gov.uk
http://www.statutelaw.gov.uk/legResults.aspx?LegType=All+Primary&amp;PageNumber=55&amp;NavFrom=2&amp;activeTextDocId=515803
http://www.statutelaw.gov.uk/legResults.aspx?LegType=All+Primary&amp;PageNumber=55&amp;NavFrom=2&amp;activeTextDocId=515803
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/ukpga_20060032_en_1
http://wales.gov.uk/docs/det/report/081222stateaidsmedevelopmentschemeen.pdf?lang=en
http://wales.gov.uk/docs/det/report/081222stateaidsmedevelopmentschemeen.pdf?lang=en
http://www.comunidad-valenciana.com


Nazwa środka pomocy Ayudas en el marco del Plan de Competitividad del Sector Turístico 
2009-2011 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la consellera de turisme; en 
su calidad de presidenta de la agència valenciana del turisme por la que 
se convocan las ayudas de la agència para 2009; en el marco del plan 
de competitividad del sector turístico 2009-2011 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.comunidad-valenciana.org/pdf/2008_14381.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2011 

Sektor(-y) gospodarki Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicz
nymi, Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów 
turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezer
wacji i działalności z nią związane 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 6,80 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FEDER — 3,40 EUR (en millones) 

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 

25 % — 

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

50 % —
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