
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 291/07) 

Numer środka pomocy państwa X 191/09 

Państwo członkowskie Litwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego LT 

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

Organ przyznający pomoc Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 
Gedimino pr. 38/2 
LT-01104 Vilnius 
LIETUVA/LITHUANIA 

http://www.ukmin.lt 

Nazwa środka pomocy Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produk
tyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonė „Kontroliu
ojantysis fondas“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. 
4-45 „Dėl Rizikos kapitalo fondų valstybės pagalbos schemos patvirti
nimo“ (Žin., 2009, Nr. 15-608) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 5.2.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

55,00 LTL (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Kapitał podwyższonego ryzyka 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 
788 „Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ 
– 275,00 LTL (mln.) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

5 180 000 LTL — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=336959
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Numer środka pomocy państwa X 192/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

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

Organ przyznający pomoc Starosta 
Około 340 podmiotów 

Nazwa środka pomocy Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 
pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnospraw
nych 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 
2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania 
refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 
przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospo
darczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz.U. 
nr 5, poz. 26). 
Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, z późn. 
zm). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 16.1.2009-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
Duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

715,50 PLN (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowe Strategiczne Ramy 
Odniesienia 2007–2013, priorytet VI, poddziałanie 6.1.3: „Poprawa 
zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności 
zawodowej osób bezrobotnych“ – 180,00 PLN (w mln) 

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 % — 

Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnianie pracowników niepełnospraw
nych (art. 41) 

75 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://158.66.1.108/_files_/akty_prawne_2006/akty_wykonawcze/dziennik/46_6_dzu_09_05_26.pdf
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Numer środka pomocy państwa X 193/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL – W związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 października 1994 r. 
o specjalnych strefach ekonomicznych m. in. w zakresie zmiany 
upoważnienia dla Rady Ministrów określonego w art. 4 ustawy wydano 
jedno rozporządzenie Rady Ministrów określające zasady udzielania 
pomocy publicznej i warunki prowadzenia działalności w strefach 
oraz 14 rozporządzeń w sprawie poszczególnych stref (patrz załącznik 
1) 

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

Organ przyznający pomoc Minister Gospodarki 
Plac Trzech Krzyży 3/5 
00-507 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

http://www.mg.gov.pl/Specjalne+strefy+ekonomiczne/Prawo/ 
Pomoc+regionalna+dla+przedsiebiorcow/ 

Nazwa środka pomocy Program pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom prowadzącym 
działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych na 
podstawie zezwolenia wydanego po dniu 1 stycznia 2007 r. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Patrz załącznik 2 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XR 98/07 

Czas trwania pomocy 1.1.2007–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, Produkcja napojów, 
Produkcja wyrobów tekstylnych, Produkcja odzieży, Produkcja skór 
i wyrobów ze skór wyprawionych, Produkcja papieru i wyrobów 
z papieru, Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, 
Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy 
naftowej, Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, Produkcja 
podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych 
wyrobów farmaceutycznych, Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych, Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 
niemetalicznych, Produkcja metali, Produkcja metalowych wyrobów 
gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, Produkcja komputerów, 
wyrobów elektronicznych i optycznych, Produkcja urządzeń elektrycz
nych, Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, Produkcja 
pozostałego sprzętu transportowego, Produkcja mebli, Produkcja 
wyrobów, pozostała, Naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń, 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną 
i powietrze do układów klimatyzacyjnych, Dostawa wody; gospodaro
wanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, 
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, Nadawanie 
programów ogólnodostępnych i abonamentowych, Telekomunikacja, 
Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie 
informatyki i działalności powiązane, Działalność usługowa 
w zakresie informacji, Finansowa działalność usługowa, 
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, Badania naukowe 
i prace rozwojowe, Reklama, badanie rynku i opinii publicznej, Dzia 
łalność związana z tłumaczeniami 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
Duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

670,00 PLN (w mln)
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Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Środek fiskalny 

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 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mg.gov.pl/Specjalne+strefy+ekonomiczne/Prawo/Pomoc+regionalna+dla+przedsiebiorcow/ 

Numer środka pomocy państwa X 194/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Regione del Veneto 
Palazzo Balbi Dorsoduro 3901 
30123 Venezia VE 
ITALIA 

http://www.regione.veneto.it 

Nazwa środka pomocy Aiuti alla formazione. Interventi volti a favorire l’aggiornamento e/o 
formazione di figure professionali dirigenziali e manageriali e la forma
zione dei responsabili delle risorse umane e dei rappresentanti dei 
lavoratori ai fini di implementare i collegamenti fra la formazione e i 
temi dell’innovazione e della competitività. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Programma Operativo approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 
422 del 27.2.2007 e dalla Commissione Europea con decisione 
C(2007) 3329 del 13.7.2007 e C(2007) 5633 del 16.11.2007. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 30.9.2008–31.12.2009 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
Duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,55 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje 0,55 EUR (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

dgr n. 1405 del 6.6.2008 — 0,23 milioni di EUR
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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 

70 % — 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/SpazioOperatori.htm 

Numer środka pomocy państwa X 195/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Regione del Veneto 
Palazzo Balbi Dorsoduro 3901 
30123 Venezia VE 
ITALIA 

http://www.regione.veneto.it 

Nazwa środka pomocy Aiuti alla formazione. Attività dirette all'acquisizione di competenze 
tecnico-professionali funzionali all'inserimento nel sistema produttivo 
regionale o al perfezionamento di conoscenze e abilità proprie delle 
figure professionali già attive nel settore dello spettacolo. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

L. 845/1978 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 5.11.2008–31.12.2009 

Sektor(-y) gospodarki Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,09 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje 0,09 EUR (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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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 

70 % — 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/ModulisticaREG.htm#spettacolo
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