
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 4/03) 

Numer środka pomocy państwa X 458/09 

Państwo członkowskie Dania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen 
Bredgade 40 
1260 København K 
DANMARK 

http://www.fi.dk 

Nazwa środka pomocy AAL — Ambient Assisted Living 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Lovbekendtgørelse nr. 835 af 13. august 2008 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 25.4.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

5,70 DKK (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

http://www.aal-europe.eu/ 
Rådets beslutning nr. 742/2008 af 9. juli 2008 — 4,30 DKK (mio.) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.fi.dk/internationalt/europaeisk-samarbejde/aal-ambient-assisted-living
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Numer środka pomocy państwa X 459/09 
Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 
Numer referencyjny państwa członkowskiego — 
Nazwa regionu (NUTS) North East, Yorkshire and the Humber 

Obszary mieszane 
Organ przyznający pomoc One North East and Yorkshire Forward 

One North East 
Stella House 
Goldcrest Way 
Newburn Riverside 
Newcastle upon Tyne 
NE15 8NY 
UNITED KINGDOM 

http://www.OneNorthEast.co.uk 

Yorkshire Forward 
Victoria House 
2 Victoria Place 
Leeds 
LS11 5AE 
UNITED KINGDOM 

http://www.Yorkshire-Forward.com 
Nazwa środka pomocy One North East — Yorkshire Forward Aid for Young Enterprises 

Scheme 2009-2013 
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

The Regional Development Act 1998 
The Industrial Development Act 1982 
European Communities Act 1972 
European Communities (Finance) Act 2008 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 
Zmiany istniejącego środka pomocy — 
Czas trwania pomocy 9.3.2009–31.12.2013 
Sektor(y) gospodarki Przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją, 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, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, dzia 
łalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, 
administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpie
czenia społeczne, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, dzia 
łalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, pozostała działalność 
usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospo
darstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi nawłasne 
potrzeby, organizacje i zespoły eksterytorialne 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

162,50 GBP 

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 dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

1 393 650 GBP — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.yorkshire-forward.com/about/our-funding/state-aid/notification-scheme
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Numer środka pomocy państwa X 460/09 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Ministerie van VROM 
BJZ/contactpunt juridische EU-procedures — IPC 880 
Postbus 20951 
2500 EZ Den Haag 
NEDERLAND 

djz.internatioionaal@minvrom.nl 
http://www.minvrom.nl 

Nazwa środka pomocy Subsidie aan Stichting Greenwish 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Subsidie op basis van de Begrotingswet VROM 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.7.2008–30.6.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,40 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) 

25 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=38226 

Numer środka pomocy państwa X 461/09 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Enviu 

Nazwa regionu (NUTS) —
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Organ przyznający pomoc Ministerie van VROM 
BJZ/contactpunt juridische EU-procedures — IPC 880 
Postbus 20951 
2500 EZ Den Haag 
NEDERLAND 

djz.internatioionaal@minvrom.nl 
http://www.minvrom.nl 

Nazwa środka pomocy Subsidie aan Stichting Enviu Nederland 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Subsidie op basis van de Begrotingswet VROM 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.12.2008–30.11.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,15 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) 

25 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=38226 

Numer środka pomocy państwa X 462/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Lombardia, Mantova 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Regione Lombardia 
D.G. Reti e SPUSS 
Via Pola 12/14 
20124 Milano MI 
ITALIA
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Nazwa środka pomocy Pegognaga 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione della Giunta regionale della lombardia n. VIII/5320 del 
2 febbraio 2008 
Deliberazione della Giunta regionale della lombardia n. VIII/6593 del 
13 gennaio 2008 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 8.4.2009–31.12.2010 

Sektor(-y) gospodarki Wytwarzanie energii elektrycznej 

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

2,34 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 w obszarze ochrony 
środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych (art. 23) 

45 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.aiutidistato.regione.lombardia.it
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