
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 276/06) 

Numer środka pomocy państwa X 129/08 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) North East, Tees Valley and Durham, Northumberland and Tyne and 
Wear 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc One North East 
Stella House 
Goldcrest Way 
Newburn Riverside 
Newcastle upon Tyne 
NE15 8NY 
UNITED KINGDOM 

http://www.OneNorthEast.co.uk 

Nazwa środka pomocy NEPA (North East Productivity Alliance) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Regional Development Agencies Act 1998 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.onenortheast.co.uk/page/stateaid.cfm 
http://www.onenortheast.co.uk/lib/liDownload/13946/MAS-NEPA% 
20state%20aid%20desc.doc?CFID=2425574&CF 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.10.2008–31.3.2013 

Sektor(-y) gospodarki Przetwórstwo Przemysłowe 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

6,79 GBP (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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Numer środka pomocy państwa X 130/08 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego UEP II a 

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

Organ przyznający pomoc Senatsverwaltung für Gesundheit, Umweltschutz und Verbraucher- 
schutz Berlin 
Brückenstraße 6 
10179 Berlin 
DEUTSCHLAND 

http://www.berlin.de/sen/guv 

Nazwa środka pomocy Umweltentlastungsprogramm II (UEP II) (N 774/07), dort: Vorhaben 
nach Ziffer 2.6.2 der Förderrichtlinie, d. h. Vorhaben zur Reduzierung 
verkehrsbedingter Emissionen, Verminderung von Lärm und/oder 
Luftbelastungen 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Förderrichtlinie vom 22.9.2008 (Veröffentlichung im Amtsblatt von 
Berlin am 2.10.2008) 
Operationelles Programm des Landes Berlin für den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung in der Förderperiode 2007—2013 
(Abschnitt 5.4); §§ 23, 44 der Landeshaushaltsordnung des Landes 
Berlin 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.uep-berlin.de/uepmedia/usermedia/files/foerderrichtlinie_ 
uep_080922.pd 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XR 117/08 

Czas trwania pomocy 2.10.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,31 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 % 

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

35 % — 

Numer środka pomocy państwa X 131/08 

Państwo członkowskie Irlandia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Board Bia 
Clanwilliam Court 
Lower Mount Street 
Dublin 2 
IRELAND 

http://www.bordbia.ie 

Nazwa środka pomocy Consultancy services provided to SME companies engaged in 
processing and marketing of non-agricultural products (non-Annex 1) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

An Bord Bia Acts 1994 to 2004 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.bordbia.ie/industryservices/manufacturers/pages/ 
consultancyservices.aspx 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.9.2008–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Badanie rynku i opinii publicznej 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,80 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 % — 

Numer środka pomocy państwa X 132/08 

Państwo członkowskie Cypr 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 25.06.001.736 

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

Organ przyznający pomoc Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 
Λεωφόρος Δημοσθένη Σεβέρη 
1454 Λευκωσία/Nicosia 
KYΠPOΣ/CYPRUS 

http://www.moi.gov.cy/tph 

Nazwa środka pomocy Σχέδιο παροχής χορηγιών προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για 
προώθηση του αγροτουρισμού στην ύπαιθρο
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Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 67.371 και ημερομηνία 
18.6.2008 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.moi.gov.cy/tph/rural-tourism 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 3.11.2008–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, Obiekty noclegowe tury
styczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, Restauracje 
i ruchome placówki gastronomiczne, Działalność muzeów, Działalność 
wesołych miasteczek i parków rozrywki 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

2,50 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Αριθμός: ΕΕ(2007)4351 Ημερομηνία: 17.9.2007 — 12,75 EUR (σε εκατ.) 

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 % 

Numer środka pomocy państwa X 133/08 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Scotland 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Scottish Executive 
Third Sector Division 
Highlander House 
58 Waterloo Street 
Glasgow 
G2 7DA 
UNITED KINGDOM 

http://www.scotland.gov.uk/Home 

Nazwa środka pomocy Scottish Investment Fund 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

The grant is provided under section 10 of the Social Work (Scotland) 
Act 1968 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.scotland.gov.uk/Topics/People/15300/funding 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.11.2008–31.3.2011
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Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

30,00 GBP (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 % 

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

50 % 20 % 

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

20 % — 

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

50 % — 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 45 % — 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 80 % — 

Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnienie pracowników znajdujących się 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 40) 

50 % — 

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) 

100 % —
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