
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 281/08) 

Numer środka pomocy państwa X 43/09 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) North Eastern Scotland, Eastern Scotland, South Western Scotland 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Scottish Enterprise 
150 Broomielaw 
Atlantic Quay 
Glasgow 
G2 8LU 
UNITED KINGDOM 

http://www.scotent.co.uk 

Nazwa środka pomocy Scottish Enterprise Business Support Scheme 2009-2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Enterprise and New Towns (Scotland) Act 1990, as amended on 
1 April 2001 by Scottish Statutory Instrument 2001 No 126 
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1990/ukpga_19900035_en_1 

European Communities Act 1972 
http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts1972/ukpga_19720068_en_1 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.scottish-enterprise.com/publications/scottish_enterprise_ 
business_support_scheme_2009.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 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

15,00 GBP (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

LUPS/ERDF/2008/1/2/0195 — GBP 0,55 million 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

20 % — 

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

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

50 % — 

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27) 50 % —
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Numer środka pomocy państwa X 44/09 

Państwo członkowskie Słowenia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
Kotnikova 5 
SI-1000 Ljubljana 
SLOVENIJA 

http://www.mddsz.gov.si/ 

Nazwa środka pomocy Programi zaposlovanja 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja 
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/ 
dokumentipdf/katalog_apz_07_08_dec08.pdf 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/ 
dokumentipdf/katalog_apz_07_08_dec08.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

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 

9,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, ki 
ga je Komisija potrdila z Odločbo št. K(2007) 5744 dne 21.11.2007 
(CCI 2007 SI 051 PO 001). Udeležba ESS sredstev v višini 85 % – 
13,60 EUR (v milijonih) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

50 % — 

Numer środka pomocy państwa X 45/09 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Noord-Nederland 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c)
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Organ przyznający pomoc Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
Postbus 779 
9700 AT Groningen 
NEDERLAND 

http://www.snne.eu 

Nazwa środka pomocy Investeringspremieregeling Noord-Nederland 2008 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Verordening (van 12 december en 19 december) van Provinciale Staten 
van Groningen, Drenthe en Fryslân op grond van artikel 145 van de 
Provinciewet houdende regels betreffende de subsidiëring van activitei
ten op het terrein van investeringen aan stuwende ondernemingen 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.snn.eu/sjablonen/1/infotype/webpage/view.asp?objectID= 
1254 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XR 77/08 

Czas trwania pomocy 1.1.2008–31.12.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

22,00 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 % 

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

15 % 10 % 

Numer środka pomocy państwa X 46/09 

Państwo członkowskie Słowacja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego MF/8527/2009-832 

Nazwa regionu (NUTS) Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
Mierová 19 
827 15 Bratislava 212 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

http://www.economy.gov.sk 

Nazwa środka pomocy Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov 
priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja
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Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších pred
pisov 
Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu 
a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti 
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších pred
pisov 
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.justice.gov.sk/h.aspx?pg=r2&htm=http://www.justice.gov.sk/ 
ovest/ov8/12/240/ov240A.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 12.12.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

20,07 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 przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % — 

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

25 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

50 % — 

Numer środka pomocy państwa X 47/09 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) North Eastern Scotland, Eastern Scotland, South Western Scotland 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Scottish Enterprise 
150 Broomielaw 
Atlantic Quay 
Glasgow 
G2 8LU 
UNITED KINGDOM 

http://www.scotent.co.uk 

Nazwa środka pomocy Scottish Enterprise Training Scheme 2009-2013
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Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Enterprise and New Towns (Scotland) Act 1990, as amended on 
1 April 2001 by Scottish Statutory Instrument 2001 No 126 
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1990/ukpga_19900035_en_1 

European Communities Act 1972 
http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts1972/ukpga_19720068_en_1 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.scottish-enterprise.com/publications/scottish_enterprise_ 
training_scheme_2009.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 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

5,00 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 % 

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

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