
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) 

(2010/C 1/06) 

Numer środka pomocy państwa X 402/09 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) United Kingdom 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc The Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 
Gina Martinelli 
Enterprise Directorate 
1 Victoria Street 
London 
SW1H 0ET 
UNITED KINGDOM 

http://www.berr.gov.uk 

Nazwa środka pomocy Regional Venture Capital Scheme (C 56/2000)/(2001/712/EC) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Industrial Development Act 1982 
http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1982/cukpga_ 
19820052_en_1 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany N 334/2000 
Zmiany C 56/2000 

Czas trwania pomocy 10.3.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

2,00 GBP (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka 

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 kapitału podwyższonego 
ryzyka (art. 28–29) 

860 000 GBP — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.berr.gov.uk/whatwedo/enterprise/enterprisesmes/info-business-owners/access-to-finance/ 
regional-venture-capital-funds/page37596.html
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Numer środka pomocy państwa X 403/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Hamburg 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
Stadthausbrücke 8 
20355 Hamburg 
DEUTSCHLAND 

http://www.hamburg.de/umwelt 

Nazwa środka pomocy Nutzung von Prozessabwärme in einem Erdgas-Expander zur Strome
rzeugung 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 44 LHO (Hamburg) 
http://hh.juris.de/hh/gesamt/HO_HA.htm#HO_HA_P15 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 20.3.2009 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja metali 

Rodzaj beneficjenta Duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,30 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) 

16 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.hamburg.de/start-teilnehmer/1281752/eg-gruppenfreistellungsverordnung.html 

Numer środka pomocy państwa X 406/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Comunidad Valenciana 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c)
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Organ przyznający pomoc Servicio Valenciano de Empleo y Formación 
Avda. Navarro Reverter, 2 
46004 Valencia 
ESPAÑA 

http://www.servef.es 

Nazwa środka pomocy Subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo estable para el 
ejercicio 2009. Programa de apoyo a la contratación de trabajadores 
con discapacidad por empresas ordinarias. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden de 30 de diciembre de 2008, de la Consellería de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se convocan las ayudas destinadas al 
fomento del empleo estable y otras medidas para la creación de empleo 
para el ejercicio 2009. Publicada en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana n o 5943 de 29.1.2009. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 30.1.2009–31.12.2009 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

7,10 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Sólo la contratación temporal de personas discapacitadas, a través del 
FSE PO2007-2013 de la Comunitat Valenciana — 0,85 EUR (en millo
nes) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

60 % — 

Pomoc na rekompensatę dodatkowych 
kosztów związanych z zatrudnieniem pracow
ników niepełnosprawnych (art. 42) 

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/01/29/pdf/2009_861.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 407/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Galicia 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a)
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Organ przyznający pomoc Xunta de Galicia, Consellería de Traballo 
San Lázaro, s/n 
15781 Santiago de Compostela 
ESPAÑA 

http://traballo.xunta.es/?set_language=es&cl=es 

Nazwa środka pomocy Programa de incentivos a la contratación por cuenta ajena de personas 
desempleadas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social, 
cofinanciado por el fondo social europeo 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden de 26 de febrero de 2009 por la que se establecen las bases 
reguladoras del programa de incentivos a la contratación por cuenta 
ajena de personas desempleadas pertenecientes a colectivos en riesgo de 
exclusión social, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y se 
procede a su convocatoria para el año 2009 (DOG n o 43 de 3 de 
marzo). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 16.9.2008–15.9.2009 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,50 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FSE 2007-2013 Galicia, N o CCI 2007 ES 051 PO004 — 0,40 EUR (en 
millones) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 41,31 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/D356?OpenDocument 

Numer środka pomocy państwa X 408/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Marche 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Marche — Servizio Industria, artigianato ed energia, PF 
Cooperazione nei settori produttivi 
Via Tiziano 44 
60125 Ancona AN 
ITALIA 

http://www.cooperazione.marche.it
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Nazwa środka pomocy Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 
Foncooper — Regione Marche 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Titolo I della legge 27.2.1985 n. 49 modificata con legge 5.3.2001 n. 
57 articolo 12 (GU n. 66 del 20.3.2001) 
DGR 408 del 16.3.2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.4.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną 
i powietrze do układów klimatyzacyjnych, budownictwo, handel 
hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 
i motocykli, transport i gospodarka magazynowa, działalność związana 
z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, informacja 
i komunikacja, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, działalność 
zwiazana z obsługą rynku nieruchomości 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1,50 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) 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 % 

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

10 % 20 % 

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

40 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2009/DGR0408_09.pdf
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