
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 4/05) 

Numer środka pomocy państwa X 424/09 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Invest Northern Ireland 
Bedford Square 
Bedford Street 
Belfast 
BT2 7ES 
UNITED KINGDOM 

http://www.investni.com 

Nazwa środka pomocy Interim Manager Programme 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Industrial Development (Northern Ireland) Order 1982 
Industrial Development (Northern Ireland) Act 2002 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 2.3.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,50 GBP (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

The European Sustainable Competitiveness Programme for Northern 
Ireland 2007-2013 
CCI: 2007UK162PO003 
European Regional Development Fund — GBP 1,00 million 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy 

w % lub maksymalna kwota 
pomocy w walucie krajowej 

MŚP – w % 

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

50 % — 

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

175 000 GBP — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.investni.com/interim_manager_programme_guidance.pdf
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Numer środka pomocy państwa X 426/09 

Państwo członkowskie Bułgaria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Министерство на икономиката и енергетиката 
България 
ул. „Славянска“ № 8 
1052 София/Sofia 
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA 

http://www.mee.government.bg/ind/invest.html 

Nazwa środka pomocy Национална регионална инвестиционна помощ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Правилник за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите 
Приет с ПМС № 221 от 13.9.2007 г., обнародван, ДВ, бр. 76 от 
21.9.2007 г., изм. и доп., бр. 20 от 17.3.2009 г.) 
Основно глави — първа, пета и седма, както и: Допълнителни разпор 
едби и Преходни и заключителни разпоредби. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.5.2009–31.1.2013 

Sektor(-y) gospodarki Przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 
Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie 
informatyki i działalności powiązane, Działalność usługowa 
w zakresie informacji, Badania naukowe i prace rozwojowe, Edukacja, 
Opieka zdrowotna, Pomoc społeczna z zakwaterowaniem 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

50,00 BGN (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 

50 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mee.government.bg/ind/doc_invest/PRAVILNIK_ZNI%20DV20%20_17032009.rtf 

Numer środka pomocy państwa X 427/09 

Państwo członkowskie Bułgaria
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Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Министерство на икономиката и енергетиката 
България 
ул. „Славянска“ № 8 
1052 София/Sofia 
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA 

http://www.mee.government.bg/ind/invest.html 

Nazwa środka pomocy Финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална 
квалификация 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Правилник за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите 
(приет с ПМС № 221 от 13.9.2007 г., обнародван, ДВ, бр. 76 от 
21.9.2007 г., изм. и доп., бр. 20 от 17.3.2009 г.) 
Основно глави — първа и шеста, както и: Допълнителни разпоредби и 
Преходни и заключителни разпоредби 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.5.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, Produkcja podstawo
wych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów 
farmaceutycznych, Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych 
i optycznych, Produkcja urządzeń elektrycznych, Produkcja maszyn 
i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana, Produkcja pojazdów samo
chodowych, przyczep i naczep, Produkcja lokomotyw kolejowych oraz 
taboru szynowego, Produkcja statków powietrznych, statków kosmicz
nych i podobnych maszyn, Produkcja wojskowych pojazdów bojo
wych, Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfiko
wana, Produkcja urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych 
i dentystycznych, Naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń, Działal
ność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informa
tyki i działalności powiązane, Działalność usługowa w zakresie infor
macji, Badania naukowe i prace rozwojowe, Edukacja, Opieka zdro
wotna, Pomoc społeczna z zakwaterowaniem 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

30,00 BGN (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 % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 20 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mee.government.bg/ind/doc_invest/PRAVILNIK_ZNI%20DV20%20_17032009.rtf
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Numer środka pomocy państwa X 428/09 

Państwo członkowskie Słowacja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego MF/9539/2009-832 

Nazwa regionu (NUTS) Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Ministerstvo pôdohospodárstva SR 
Dobrovičova 12 
812 66 Bratislava 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

http://www.land.gov.sk 

Nazwa środka pomocy Schéma štátnej pomoci na podporu diverzifikácie nepoľnohospodár
skych činností 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej 
z fondov Európskeho spoločenstva 

— zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších 
predpisov 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.4.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

22,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Rozhodnutie Európskej komisie K(2007) 6164 o schválení Programu 
rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013 – 82,50 EUR (v 
mil.) 

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 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.land.gov.sk/index.php?navID=161 

Numer środka pomocy państwa X 429/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Italia
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Organ przyznający pomoc ISMEA 
Via C. Celso 6 
00161 Roma RM 
ITALIA 

http://www.ismea.it 

Nazwa środka pomocy Agevolazioni per il subentro in agricoltura, parte trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti agricoli. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Delibera del Consiglio di Amministrazioner ISMEA del 19 febbraio 
2009, n. 9 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XA 7001/08 

Czas trwania pomocy 30.4.2009–30.4.2015 

Sektor(-y) gospodarki Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działal
ność usługową 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

20,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia, 
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 % 

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

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2841
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