
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 275/10) 

Numer środka pomocy państwa X 24/09 

Państwo członkowskie Rumunia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Ministerul Finanțelor Publice 
Str. Apolodor nr. 17, sector 5 
București 
ROMANIA 

http://www.mfinante.ro/ 

Nazwa środka pomocy Schema de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice 
durabile 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

HG nr. 1680 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind 
asigurarea dezvoltării economice durabile, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 897/30.12.2008 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/legislatie/HG1680-2008.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

Sektor(–y) gospodarki Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego, Górnictwo rud metali, 
Górnictwo i wydobywanie pozostałe, Działalność usługowa wspoma
gająca górnictwo i wydobywanie, Produkcja artykułów spożywczych, 
Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy 
naftowej, Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz 
leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, Produkcja wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych, Produkcja wyrobów z pozostałych 
mineralnych surowców niemetalicznych, Produkcja metalowych 
wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, Produkcja 
komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, Produkcja urzą
dzeń elektrycznych, Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 
i naczep, Dostawa wody; Gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 
działalność związana z rekultywacją, Budownictwo, handel hurtowy 
i detaliczny; Naprawa pojazdów samochodowych i motocykli, działal
ność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, 
Informacja i komunikacja, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
Działalność zwiazana z obsługą rynku nieruchomości, Administracja 
publiczna i obrona narodowa; Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, 
Edukacja, Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, Działalność związana 
z kulturą, Rozrywką i rekreacją, Pozostała działalność usługowa, 
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; Gospodarstwa 
domowe produkujące wyroby i świadczące usługi nawłasne potrzeby, 
Organizacje i zespoły eksterytorialne 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

686,00 ROL (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

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 % 

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

50 % — 

Numer środka pomocy państwa X 25/09 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Niederösterreich 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Land NÖ auf Empfehlung der ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsa
gentur GmbH 
Niederösterreichring 2A 
3100 St. Pölten 
ÖSTERREICH 

http://www.ecoplus.at 

Nazwa środka pomocy ECOPLUS Richtlinien für regionale betriebliche Investitionsprojekte in 
Niederösterreich 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Änderungsbeschluss des Aufsichtsrates der ecoplus vom 1.10.2008 
(Erstbeschluss der NÖ Landesregierung vom 9.12.1986 auf Basis des 
Landtagsbeschlusses vom 12.6.1986) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.ecoplus.at/regionalfoerderung 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XR 113/07 
Zmiany XS 160/07 

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 

30,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia, Kredyt preferencyjny 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Programm regionale Wettbewerbsfähigkeit Niederösterreich 
2007—2013 — 12,00 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 

15 % 20 % 

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

20 % — 

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

50 % —
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Numer środka pomocy państwa X 26/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Sachsen-Anhalt 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Investitionsbank Sachsen-Anhalt 
Domplatz 12 
39104 Magdeburg 
DEUTSCHLAND 

http://www.ib-lsa.de/sites/bildung/weiterbildung.html 

Nazwa środka pomocy Richtlinie zur Förderung der Qualifizierung von Beschäftigten mit 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Operationelles Programm des Landes Sachsen-Anhalt für den Program
mzeitraum 2007 bis 2013, §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung 
des Landes Sachsen-Anhalt (LHO) vom 30.4.1991 (GVBl. LSA S. 35), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28.4.2004 (GVBl. 
LSA S. 246), und die Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaus
haltsordnung (VV-LHO, RdErl. des MF vom 1.2.2001, MBl. LSA S. 241, 
zuletzt geändert durch RdErl. vom 29.1.2008, MBl. LSA S. 116) in 
ihrer jeweils geltenden Fassung 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.sachsen-anhalt.de/LPSA/fileadmin/Elementbibliothek/ 
Bibliothek_Politik_und_Verwaltung/Bibliothek_Wirtschaftsministerium/ 
Dokumente_MW/arbeiten_und_ausbilden/53_Rili_Quali-kmu_MBl_01_ 
01_09.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XT 42/08 

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 

18,36 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Aktionplanebene 21.04. und 51.04. — 13,77 EUR (in Mio.) 

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 27/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Sachsen-Anhalt 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Investitionsbank Sachsen-Anhalt 
Domplatz 12 
39104 Magdeburg 
DEUTSCHLAND 

http://www.ib-lsa.de/sites/bildung/ausbildung.html 

Nazwa środka pomocy Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der 
Fremdausbildung in Ausbildungskooperationen und in Verbünden 
sowie zur Förderung des externen Ausbildungsmanagements aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Operationelles Programm des Landes Sachsen-Anhalt für den Program
mzeitraum 2007 bis 2013, §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung 
des Landes Sachsen-Anhalt (LHO) vom 30.4.1991 (GVBl. LSA S. 35), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28.4.2004 (GVBl. 
LSA S. 246), und die Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaus
haltsordnung (VV-LHO, RdErl. des MF vom 1.2.2001, MBl. LSA S. 241, 
zuletzt geändert durch RdErl. vom 29.1.2008, MBl. LSA S. 116) in 
ihrer jeweils geltenden Fassung 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.sachsen-anhalt.de/LPSA/fileadmin/Elementbibliothek/ 
Bibliothek_Politik_und_Verwaltung/Bibliothek_Wirtschaftsministerium/ 
Dokumente_MW/arbeiten_und_ausbilden/Rili_VerbundZusatzquali_ 
ext._Ausbildungsmanagement_2009_MBl.pdf 

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 

1,82 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Aktionsplanebene 22.16. und 52.16. — 1,37 EUR (in Mio.) 

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 29/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Provincia Autonoma di Trento 
Servizio Industria — Provincia Autonoma di Trento 
Via G.B Trener 3 
38100 Trento TN 
ITALIA 

http://www.provincia.tn.it 

Nazwa środka pomocy Agevolazione per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di 
produzioni (c.d. legge Sabatini) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Criteri e modalità per l'attuazione sul territorio provinciale della Legge 
28 novembre 1965, n. 1329 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.incentivi.mcc.it/html/html/MCC_TRENTO/agevolazioni_ 
regionali_regione_new.html 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

Sektor(y) gospodarki Przetwórstwo Przemysłowe 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,50 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja na spłatę odsetek 

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) 

50 % —
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