
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 281/10) 

Numer środka pomocy państwa X 73/09 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Invest Northern Ireland 
Bedford Square 
Bedford Street 
Belfast 
BT2 7ES 
NORTHERN IRELAND 

http://www.investni.com 

Nazwa środka pomocy Business Improvement Through Training Programme 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

The Industrial Development (Northern Ireland) Order 1982 
The Industrial Development (Northern Ireland) Act 2002 
The European Communities Act 1973 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.investni.com/bitp_scheme_guidance_jan_09.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XT 56/04 

Czas trwania pomocy 2.1.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

7,50 GBP (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

The European Sustainable Competitiveness Programme for Northern 
Ireland 2007-2013 
CCI: 2007UK162PO003 
European Regional Development Fund — GBP 3,25 million 

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 74/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Veneto 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione del Veneto 
Corso del Popolo 14 
30172 Mestre-Venezia VE 
ITALIA 

http://www.regione.veneto.it 

Nazwa środka pomocy Agevolazioni per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di 
produzione 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge 28 novembre 1965, n. 1329 
Decreto dirigente regionale direzione industria n. 293 del 30 dicembre 
2008 in corso di pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione del 
Veneto del 23 gennaio 2009 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.regione.veneto.it/bandi 
http://www.incentivi.mcc.it/html/html/mcc_veneto/ 
agevolazioni_regionali_regione_new.html 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 20/07 

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 

10,00 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 

20 % 10 % 

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

20 % —
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Numer środka pomocy państwa X 75/09 

Państwo członkowskie Estonia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 
Liivalaia 13/15 
10118 Tallinn 
EESTI/ESTONIA 

http://www.eas.ee 

Nazwa środka pomocy Teadus- ja arendustegevuse projektide toetamine 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. mai 2008 a määrus nr 40 
„Teadus- ja arendustegevuse projektide toetamise tingimused ja kord” 
(RTL, 22.5.2008, 40, 560) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13124790 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 145/08 

Czas trwania pomocy 23.1.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

330,00 EEK (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Euroopa Regionaalarengu Fond – 330,00 EEK (miljonites) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 65 % 10 % 

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

40 % 10 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

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

50 % —
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Numer środka pomocy państwa X 78/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Consejero de Medio Rural (Xunta de Galicia) 
San Caetano, s/n 
15781 Santiago de Compostela 
ESPAÑA 

http://mediorural.xunta.es 

Nazwa środka pomocy Orden por la que se modifica la Orden de 18 de julio de la Consejería 
de Medio Rural por la que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas en concurrencia competitiva para la implantación de servicios 
de gestión, sustitución y asesoramiento a las explotaciones agrarias, y se 
convocan para el año 2009. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden de 18 de julio de la Consejería de Medio Rural por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas en concurrencia compe
titiva para la implantación de servicios de gestión, sustitución 
y asesoramiento a las explotaciones agrarias 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://agader.xunta.es/EixoLeader_Preparacion.do 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 314/07 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Rolnictwo, Leśnictwo i rybactwo 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

68,40 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FEADER — 28,97 EUR (en millones) 

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 

45 % — 

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

45 % —
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Numer środka pomocy państwa X 79/09 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Oesterreich 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc ERP-Fonds 
Ungargasse 37 
1030 Wien 
ÖSTERREICH 

http://www.erp-fonds.at 
http://www.awsg.at 

Nazwa środka pomocy ERP-Technologieprogramm 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

ERP-Fonds-Gesetz (BGBl. Nr. 207/1962 in der geltenden Fassung), 
Richtlinie ERP-Technologieprogramm (Nachfolgeregelung zu N 287/97), 
Allgemeine Bestimmungen für die ERP-Programme der Sektoren 
Industrie und Gewerbe 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.awsg.at/portal/media/3552.pdf 
http://www.awsg.at/portal/media/3546.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 23.12.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

150,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

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

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Für ausgewählte Projekte Kofinanzierung im Rahmen der Operationel- 
len Programme (EFRE-Zuschuss) — 10,00 EUR (in Mio.) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

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

25 % 20 %
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