
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 2/07) 

Numer środka pomocy państwa X 432/09 

Państwo członkowskie Estonia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse KredEx 
Pärnu mnt 67b 
10134 Tallinn 
EESTI/ESTONIA 

http://www.kredex.ee 

Nazwa środka pomocy Ettevõtjate laenukapitali kättesaadavuse parandamise täiendav tugipro
gramm 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

1) „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seadus” (RTI, 22.12.2006, 
59, 440) 

2) Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2.4.2009. a käskkiri nr 101 
„Ettevõtjate laenukapitali kättesaadavuse parandamise täiendav tugip
rogramm” 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 2.4.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych i motocykli, transport i gospodarka maga
zynowa, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastro
nomicznymi, informacja i komunikacja, działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1 000,00 EEK (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Kredyt preferencyjny 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Euroopa Reginaalarengufond (ERDF) – 600,00 EEK (miljonites) 

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 %
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.struktuurifondid.ee/public/kk_nr_101.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 433/09 

Państwo członkowskie Słowacja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego MF/14876/2009-832 

Nazwa regionu (NUTS) Bratislavský región, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné 
Slovensko 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Daňové riaditeľstvo SR 
Nová ulica 13 
975 04 Banská Bystrica 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

http://www.drsr.sk 

Nazwa środka pomocy Schéma štátnej pomoci poskytovanej formou odpustenia sankcie alebo 
povolenia úľavy zo sankcie podľa paragrafu 103 zákona SNR č. 511/ 
1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných 
finančných orgánov v znení neskorších predpisov – poskytovanie 
štátnej pomoci mikropodnikom, malým a stredným podnikom 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Ustanovenie paragrafu 103 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 511/1992 
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanč
ných orgánov v znení neskorších predpisov 

— Ustanovenie paragrafu 5 ods. 2 písm. b) zákona 231/1999 Z. z. 
o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 25.3.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1,70 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pozostałe. Podać. Odpustenie sankcie alebo povolenie úľavy zo sankcie 

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

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/legislativa/statna_pomoc/schemamsp2009.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 434/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) 
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n 
15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 
ESPAÑA 

http://www.igape.es/index.php?lang=es 

Nazwa środka pomocy IG139: Apoyo financiero a los establecimientos de turismo, hostelería 
y comercio minorista en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución de 3 de marzo de 2009 (DOG n o 48, de 10 de marzo), por 
la que se modifican las bases reguladoras aprobadas por Resolución de 
1 de octubre de 2007 (DOG n o 194, de 5 de octubre) de ayudas del 
Instituto Gallego de Promoción Económica para el apoyo financiero 
a los establecimientos turísticos, hostelería y comercio minorista en las 
comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, adaptándolas al Reglamento (CE) 
n o 800/2008, del 6 de agosto, general de exención por categorías, y se 
procede a la convocatoria 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 277/07 

Czas trwania pomocy 11.3.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 
i motocyklami, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi, działalność organizatorów turystyki, pośredników 
i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa 
w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,14 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja na spłatę odsetek 

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) 

12,97 % —
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/E52A?OpenDocument 

Numer środka pomocy państwa X 435/09 

Państwo członkowskie Słowenia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego SI 

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

Organ przyznający pomoc Ministrstvo za okolje in prostor 
Dunajska cesta 48 
SI-1000 Ljubljana 
SLOVENIJA 

http://www.mop.gov.si/ 

Nazwa środka pomocy Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov 
energije – regionalna pomoč 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih 
virov energije (Ur.l.RS št. 89/08, 25/09) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 3.4.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

8,00 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 

30 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV9247.html
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Numer środka pomocy państwa X 436/09 

Państwo członkowskie Słowenia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego SI 

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

Organ przyznający pomoc Ministrstvo za okolje in prostor 
Dunajska cesta 48 
SI-1000 Ljubljana 
SLOVENIJA 

http://www.mop.gov.si/ 

Nazwa środka pomocy Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov 
energije – majhna in srednje velika podjetja 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih 
virov energije (Ur.l.RS št. 89/08, 25/09) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 3.4.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1,00 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 na rzecz MŚP na usługi doradcze 
(art. 26) 

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV9247.html
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