
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 279/10) 

Numer środka pomocy państwa X 30/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego IT 

Nazwa regionu (NUTS) Italia, Liguria, Imperia, Savona, Genova, La Spezia 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Regione Liguria Settore Sistema Regionale della Formazione 
e dell′Orientamento 
Via Fieschi 15 
16121 Genova GE 
ITALIA 

http://www.regione.liguria.it 

Nazwa środka pomocy Aiuti a favore della formazione professionale dei lavoratori occupati 
nelle imprese sul territorio regionale, inclusi i titolari di PMI, cofinan
ziati dal Fondo Sociale Europeo, così come previsto in particolare 
nell′ambito degli Assi I, III e IV del programma Operativo per l'Obiet
tivo «Competitività Regionale e Occupazione» Fondo Scociale Europeo 
— Regione Liguria 2007-2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge Regionale n. 52 del 5.11.1993 e successive modifiche. 
Programma Operativo per l'Obiettivo «C.R.O.» della Regione Liguria, 
Fondo Sociale Europeo per il periodo 2007-2013 approvato dalla 
Commissione Europea con decisione n. C(2007) 5474 del 7.11.2007. 
Disposizioni Attuattive Fondo Sociale Europeo P.O. Ob. «C.R.O.» 
approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 1178 del 
12.10.2007. 
Decreto Dirigente n. 3611 del 9.12.2008 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.regione.liguria.it/MenuSezione.asp?page=http://sirio.regione. 
liguria.it/ifl/npc/ob2 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 9.12.2008–30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo
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Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

15,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Fondo Sociale Europeo — 33,63 EUR (in milioni) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 35 % 55 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 70 % 80 % 

Numer środka pomocy państwa X 31/09 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Salzburg 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Amt der Salzburger Landesregierung 
Abteilung 15: Wirtschaft, Tourismus, Energie 
Postfach 527 
5010 Salzburg 
ÖSTERREICH 

http://www.salzburg.gv.at 

Nazwa środka pomocy Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen des Programms zur Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit der Region Salzburg 2007—2013 (RWF- 
Richt- 
linie) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Beschluss der Sbg. Landesregierung vom 9.10.2006 sowie das geneh
migte EU-Programm Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Region 
Salzburg, Operationelles Programm 2007—2013 gem. VO (EG) Nr. 
1083/2006 vom 11.7.2006, CCI2007AT162PO006 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.salzburg.gv.at/dot-formulare-wt-w168.dot 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XT 14/07 
Zmiany XR 3/07 
Zmiany XS 50/07 

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 

1,83 EUR (w mln)
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Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

CCI2007AT162PO006 — 2,00 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 % — 

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27) 50 % — 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 20 % 

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

Numer środka pomocy państwa X 33/09 

Państwo członkowskie Węgry 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél- 
Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Budapest 
Wesselényi u. 20–22. 
1077 
MAGYARORSZÁG/HUNGARY 

http://www.nfu.hu 

Nazwa środka pomocy Svájci–Magyar Együttműködési Program 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet a Svájci–Magyar Együttműködési 
Program végrehajtási rendjéről 
Közlönyszám 139. szám (2008. szeptember 26.) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.nfu.hu/svajci_hozzajarulas 
http://www.nfu.hu/jogszabalyok 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 14.6.2007–14.6.2012 

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
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Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

4 861,36 HUF (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 

50 % 20 % 

Pomoc dla nowo utworzonych małych przed
siębiorstw (art. 14) 

35 % — 

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

421 200 000 HUF — 

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

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 20 % 

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

25 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

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

100 % — 

Pomoc na działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

100 % — 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

421 200 000 HUF — 

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

56 160 000 HUF — 

Pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko 
wykwalifikowanego personelu (art. 37) 

50 HUF — 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 20 % 

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

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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Numer środka pomocy państwa X 35/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc siehe Dokument „Bewilligungsbehörden“ 

Nazwa środka pomocy Energieforschungsprogramm „Innovation und neue Energietechnolo
gien“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bundesanzeiger 194 vom 19. Dezember 2008, Seite 4617 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Energie/energieforschung.html 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany N 454/05 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

658,80 EUR (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 % 

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

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 20 % 

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

25 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

Numer środka pomocy państwa X 37/09 

Państwo członkowskie Dania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 020210/20005-0055
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Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Energinet.dk 
Tonne Kjærs Vej 65 
7000 Fredericia 
DANMARK 

http://info@energinet.dk 

Nazwa środka pomocy Tilskud til at fremme udbredelsen af småskala elproduktionsanlæg med 
vedvarende energikilder. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bekendtgørelse nr. 1220 af 17. december 2008 om tilskud til at 
fremme udbredelsen af elproduktionsanlæg med vedvarende energi
kilder. 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.lovtidende.dk/Forms/L0201.aspx?res=121&nres=11&pm= 
10&aar=2008 
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=122722 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2008–31.12.2011 

Sektor(-y) gospodarki Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną 
i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

25,00 DKK (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 % 

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

45 % 20 %
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