
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 279/11) 

Numer środka pomocy państwa X 50/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc LASA Brandenburg GmbH 
Wetzlarer Straße 54 
14482 Potsdam 
DEUTSCHLAND 

http://www.lasa-brandenburg.de 

Nazwa środka pomocy „Einstiegszeit“ (Landesprogramm zur Förderung von arbeitslosen 
Jugendlichen) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 44 Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg nebst den dazu 
erlassenen Verwaltungsvorschriften 
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I vom 
21.4.1999 (GVBl. I/99, S. 106), zuletzt geändert durch Artikel 14 des 
Gesetzes vom 28.6.2006 (GVBl. I/06, S. 74, 85) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.lasa-brandenburg.de/Einstiegszeit-fuer-Jugendliche.764.0. 
html 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2009 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

ESF-OP Brandenburg CCI: 2007 DE 05 1 PO 001, Genehmigungsent
scheidung K(2007) 3351 — 0,70 EUR (in Mio.) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 10 %
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Numer środka pomocy państwa X 54/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Hamburg 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt 
Besenbinderhof 31 
20097 Hamburg 
DEUTSCHLAND 

http://www.wk-hamburg.de 

Nazwa środka pomocy Förderrichtlinie Energiesparendes Bauen 
Förderrichtlinie für die Gewährung von Zuschüssen im energiesparen
den Wohnungsbau in Hamburg 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 2 Absätze 3 und 4 des Gesetzes über die Wohnraumförderung in der 
Freien und Hansestadt Hamburg (Hamburgisches Wohnraumför
derungsgesetz — HmbWoFG), HmbGVBl. 2008, S. 74f 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://wk-hamburg.de/fileadmin/pdf/download/foerdeb.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2011 

Sektor(-y) gospodarki Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawio
nymi 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

9,70 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 % 

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

20 % 20 % 

Numer środka pomocy państwa X 59/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Ministro De Industria Turismo Y Comercio 
P o Castellana, 160 
28071 Madrid 
ESPAÑA 

http://www.mityc.es 

Nazwa środka pomocy Plan de Competitividad Sector Automoción 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden ministerial ITC/21/2009 de 16 de enero, por la que se estable
cen las bases reguladoras, y se efectúa la convocatoria de las ayudas 
para la realización de actuaciones en el marco del Plan de Competiti
vidad del Sector Automoción (B.O.E de 20.1.2009) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/20/pdfs/BOE-A-2009-957.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 21.1.2009–31.12.2009 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja pojazdów samochodowych, Produkcja nadwozi do pojazdów 
silnikowych; produkcja przyczep i naczep, Produkcja wyposażenia elek
trycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych, Produkcja 
pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

800,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

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

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsię
biorstwom zastosowanie norm surowszych 
niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony 
środowiska lub podniesienie poziomu 
ochrony środowiska w przypadku braku 
norm wspólnotowych (art. 18) 

35 % 20 % 

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 50 % 20 % 

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

25 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

40 % — 

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 63/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Provincia Autonoma Di Trento 
Dipartimento Industria, Artigianato E Miniere 
Via G.B. Trener 3 
38100 Trento TN 
ITALIA 

http://www.provincia.tn.it 

Nazwa środka pomocy Servizi alle imprese 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 
Deliberazione della Giunta provinciale n. 3008 di data 21 dicembre 
2007 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.artigianato.provincia.tn.it/agevolazioni/legge_servizi_ 
imprese/ 

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 

2,95 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 % 

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

15 % — 

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

50 % — 

Numer środka pomocy państwa X 65/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Ancona 
Obszary nieobjęte pomocą
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Organ przyznający pomoc Provincia di Ancona 
Via Ruggeri 3 
60131 Ancona AN 
ITALIA 

http://www.formazione.provincia.ancona.it 

Nazwa środka pomocy Avviso pubblico per la presentazione e gestione di progetti formativi 
POR FSE 2007/2013 Asse I Adattabilità 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

DGP Provincia di Ancona n. 647 del 29.12.2008 pubblicata sul BUR 
Marche n. 1 dell’8.1.2009 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.istruzione.provincia.ancona.it/media/Files/9533_avviso_ 
pubblico_asse_i_adattabilita_.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 29.12.2008–30.6.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1,80 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR Marche FSE 2007/2013 approvato con decisione C(2007) 5496 
dell’8.11.2007 — 0,71 milioni di EUR 

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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