
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 4/04) 

Numer środka pomocy państwa X 410/09 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Utrecht 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Provincie Utrecht 
Pythagoraslaan 101 
3584 BB Utrecht 
NEDERLAND 

http://www.provincie-utrecht.nl 

Nazwa środka pomocy Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 8 december 2008, nr. 
2008INT231243 tot wijziging van de Subsidieregeling aardgasafleveri- 
nstallaties 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Artikel 143 Provinciewet 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 24.3.2009–31.12.2009 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

2,40 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Kredyt preferencyjny, 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 umożliwiająca przedsię
biorstwom zastosowanie norm surowszych 
niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony 
środowiska lub podniesienie poziomu 
ochrony środowiska w przypadku braku 
norm wspólnotowych (art. 18) 

35 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://utrecht.regelingenbank.eu/regeling/wetstechnische-info/?id=567
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Numer środka pomocy państwa X 412/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Consellería de traballo 
San Lázaro, s/n 
15781 Santiago de Compostela 
ESPAÑA 

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

Nazwa środka pomocy Programas para el fomento de la estabilidad en el empleo 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden de 11 de marzo de 2009 por la que se establecen las bases 
reguladoras de los programas para el fomento de la estabilidad en el 
empleo, cofinanciados por el Fondo Social Europeo, y se procede a su 
convocatoria para el año 2009 (DOG n o 53 de 17 de marzo de 2009) 

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 

Cofinanciado por el Fondo Social Europeo en un porcentaje del 80 %, 
a través del programa operativo del Fondo Social Europeo de Galicia 
2007-2013, número CCI 2007 es 051 PO004 aprobado por la 
decisión europea de 15 de septiembre del 2007 — 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) 33,23 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/F78E?OpenDocument 

Numer środka pomocy państwa X 413/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego A13-3523.3/2
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Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
Invalidenstraße 44 
10119 Berlin 
DEUTSCHLAND 

http://www.bmvbs.bund.de 

Nazwa środka pomocy Förderbekanntmachung Bundesweite Modellvorhaben Förderprogramm 
Modellregionen Elektromobilität, veröffentlicht am 26.3.2009 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland 
vom 2. März 2009 
Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens „Investitions- und 
Tilgungsfonds“ (ITFG) 
(BGBl I Nr. 11 vom 5. März 2009, S. 416) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 26.3.2009–31.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

39,00 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 % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 10 % 

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 
ust. 2 lit. c)) 

25 % 10 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

Pomoc na pokrycie kosztów praw własności 
przemysłowej dla MŚP (art. 33) 

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bmvbs.de/-,302.1068661/Dokument.htm 

Numer środka pomocy państwa X 414/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Galicia 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a)
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Organ przyznający pomoc Consejero de Medio Rural (Xunta de Galicia) 
San Caetano, s/n 
15781 Santiago de Compostela 
ESPAÑA 

http://mediorural.xunta.es/es/ 

Nazwa środka pomocy Ayudas para la creación y desarrollo de microempresas de transforma
ción y comercialización de productos forestales. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Art. 54 del Reglamento (CE) n o 1698/2005 del Consejo, de 20 de 
septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
Orden por la que se modifican las bases reguladoras de las ayudas para 
la creación y mejora de empresas de comercialización y transformación 
de productos forestales y se convocan para el ejercicio presupuestario 
2009. 
Modifica la Orden de 28 de diciembre de 2007 por la que se establecen 
las bases y se c 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 79/07 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

26,58 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FEADER — 5,89 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) 

50 % — 

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

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/1ACE?OpenDocument 

Numer środka pomocy państwa X 442/09 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) North East, Yorkshire and the Humber 
Obszary mieszane
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Organ przyznający pomoc One North East and Yorkshire Forward 
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 Innovation Advisory and 
Support Services 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 
Web link to the full text of the aid measure: 
http://www.onenortheast.co.uk/lib/liDownload/14244/ 
Innovation%20Advisory%20&%20Support%20Services%20Scheme3. 
doc?CFID=4111320&CFTOKEN=76384482 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 9.3.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie, prze
twórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek
tryczną, 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 

187,50 GBP (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia, Kredyt preferencyjny 

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 % 

Pomoc na usługi doradcze w zakresie inno
wacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36) 

750 000 000 GBP — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.yorkshire-forward.com/about/our-funding/state-aid/notification-scheme
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