
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 305/08) 

Numer środka pomocy państwa X 307/09 

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 
Dane w załączniku 

Nazwa środka pomocy Prace interwencyjne – pomoc w formie subsydiów płacowych 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 
z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 
2008 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót 
publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych 
składek na ubezpieczenie społeczne (Dz.U. nr 5, poz. 25) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 7.1.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
Duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

150,00 PLN (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 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 % —
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://158.66.1.108/_files_/akty_prawne_2006/akty_wykonawcze/dziennik/dz_u_z_2009_5_25.pdf 

http://158.66.1.108/_files_/akty_prawne_2006/ustawy/090210_ust_o_prom_zatr.doc 

Numer środka pomocy państwa X 308/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Rioja 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja 
C/ Muro de la Mata, 13-14 
26271 Logroño (La Rioja) 
ESPAÑA 

http://www.ader.es 

Nazwa środka pomocy Promoción de la seguridad en el trabajo 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden 5/2009, de 12 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria, 
Innovación y Empleo, por la que se modifica la Orden 20/2008, de 
5 de junio de 2008, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de 
La Rioja destinadas a la promoción de la seguridad en el trabajo, en 
régimen de concurrencia competitiva (B.O.R. n o 22/2009, de 16 de 
febrero) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 167/08 

Czas trwania pomocy 17.2.2009–31.12.2009 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,80 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 % 

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

20 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=33-229157
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http://158.66.1.108/_files_/akty_prawne_2006/akty_wykonawcze/dziennik/dz_u_z_2009_5_25.pdf
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Numer środka pomocy państwa X 309/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Se trata de la adaptación de la ayuda n o XS 169/08 al Reglamento 
general de exención por categorías 800/2008 

Nazwa regionu (NUTS) Rioja 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja 
C/ Muro de la Mata, 13-14 
26071 Logroño (La Rioja) 
ESPAÑA 

http://www.ader.es 

Nazwa środka pomocy Bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a la 
elaboración de protocolos familiares de las empresas 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden 17/2009, de 12 de febrero de 2009, de la Consejería de Indust
ria, Innovación y Empleo, por la que se modifica la Orden 18/2008, de 
5 de junio de 2008, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de 
La Rioja destinadas a la elaboración de protocolos familiares de las 
empresas, en régimen de concurrencia competitiva (B.O.R. n o 22/ 
2009, de 16 de febrero). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 169/08 

Czas trwania pomocy 17.2.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,06 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 na rzecz MŚP na usługi doradcze 
(art. 26) 

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=45-229169
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http://www.ader.es
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=45-229169


Numer środka pomocy państwa X 310/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Se trata de la adaptacion de la ayuda n o XP 4/08 al Reglamento 
General de exencion por categoris 800/2008 

Nazwa regionu (NUTS) Rioja 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja 
C/ Muro de la Mata, 13-14 
26071 Logroño (La Rioja) 
ESPAÑA 

http://www.ader.es 

Nazwa środka pomocy Fomento de la pequeña y mediana industria agroalimentaria 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden 12/2009, de 12 de febrero de 2009, de la Consejería de Indust
ria, Innovación y Empleo, por la que se modifica la Orden 10/2008, de 
3 de junio de 2008, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de 
La Rioja destinadas al fomento de la pequeña y mediana industria 
agroalimentaria, en régimen de concurrencia competitiva. (B.O.R. n o 
22/2009, de 16 de febrero) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XP 4/08 

Czas trwania pomocy 17.2.2009–31.12.2013 

Sektor (–y) gospodarki Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów 
z mięsa, Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, Produkcja 
olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, Przetwór
stwo mleka i wyrób serów, Produkcja pozostałych artykułów spożyw
czych, Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi, Produkcja 
win gronowych, Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, 
Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych, 
Produkcja piwa, Produkcja słodu 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

2,93 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FEADER — 0,88 EUR (en millones) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

40 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=39-229164

PL C 305/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2009

http://www.ader.es
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=39-229164


Numer środka pomocy państwa X 313/09 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Ministerie van Economische Zaken 
Bezuidenhoutseweg 30 
2500 EC Den Haag 
NEDERLAND 

http://www.minez.nl 

Nazwa środka pomocy Kennisexploitatie 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Kaderbesluit EZ subsidies 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 136/04 

Czas trwania pomocy 20.10.2004–1.1.2010 

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 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) 

50 % — 

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

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://wetten.overheid.nl/bwbr0024902
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http://www.minez.nl
http://wetten.overheid.nl/bwbr0024902

