
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 5/04) 

Numer środka pomocy państwa X 484/09 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) North East 
Obszary mieszane 

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

http://www.OneNorthEast.co.uk 

Nazwa środka pomocy State Aid For Business Support For Small and Medium Sized 
Enterprises 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

The Industrial Development Act 1982 
European Communities Act 1972 
European Communities (Finance) Act 2008 
Industrial Training Act 1982 
Further Education and Training Act 2007 
Learning and Skills Act 2000 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 27.3.2009–31.12.2013 

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 związana 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 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

50,00 GBP (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia
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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 nowo utworzonych małych przed
siębiorstw (art. 14) 

33 % — 

Pomoc na rzecz małych przedsiębiorstw 
nowo utworzonych przez kobiety (art. 16) 

33 % — 

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

50 % — 

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27) 50 % — 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 45 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 80 % 80 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.onenortheast.co.uk/lib/liDownload/14243/Aid%20for%20Business%20Support%20of%20SMEs2. 
doc?C 

Numer środka pomocy państwa X 486/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Gerencia del Sector de la Construcción Naval 
Paseo de la Castellana, 143 5a Planta 
28046 Madrid 
ESPAÑA 

http://www.gernaval.org 

Nazwa środka pomocy Ayudas para la realización de proyectos y actuaciones de formación, en 
el sector de la construcción naval 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden Ministerial ITC/815/2009, de 26 de marzo, por la que se estab
lecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la realiza
ción de proyectos y actuaciones de formación en el sector de la 
construcción naval. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XT 109/07 

Czas trwania pomocy 1.4.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja statków i łodzi, Naprawa i konserwacja statków i łodzi 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

15,00 EUR (w mln)
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Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

CCI2007ES05UPO001 — 52,90 EUR (en millones) 

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.gernaval.org/Ayudas_a_la_formacion/BASES_2009.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 487/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego ES 

Nazwa regionu (NUTS) Cataluña 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM) 
Passeig de Gràcia, 129 
08008 Barcelona 
ESPAÑA 

http://www.acc10.cat 

Nazwa środka pomocy Línea de ayudas destinadas a incentivar la realización de proyectos de 
investigación industrial y desarrollo experimental en forma de núcleos 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución IUE/890/2009, de 30 de marzo, por la que se aprueban las 
bases reguladoras y se abre la convocatoria de las líneas de ayuda a la 
investigación, el desarrollo y la innovación [Dentro de esta Resolución 
hay diversas ayudas; esta comunicación se refiere a las ayudas desti
nadas a incentivar la realización de proyectos de investigación industrial 
y desarrollo experimental en forma de núcleos (apartado 2 del anexo 2 
de las bases reguladoras)]. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 8.4.2009–31.12.2009 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

17,50 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia
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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)) 65 % 20 % 

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

40 % 20 % 

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

70 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.gencat.net/eadop/imagenes/5355/09083095.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 488/09 

Państwo członkowskie Słowacja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego MF/12839/2009-832 

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

Organ przyznający pomoc Ministerstvo školstva SR 
Stromová 1 
813 30 Bratislava 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

http://www.minedu.sk 

Nazwa środka pomocy Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

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

— Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, 

— Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu 
a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii 
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskor 
ších predpisov. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 21.4.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

60,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia
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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 podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 95 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 20 % 

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

25 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.justice.gov.sk/kop/ovest/ov9/04/075/OV075A.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 490/09 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) North East 
Obszary mieszane 

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

http://www.OneNorthEast.co.uk 

Nazwa środka pomocy North East England SME Consultancy Scheme 2009-2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Regional Development Agencies Act 1998 
European Communities Act 1972 
European Communities (Finance) Act 2008 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 30.3.2009–31.12.2013 

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 związana 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
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Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

100,00 GBP (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://www.onenortheast.co.uk/lib/liDownload/14246/North%20East%20England%20SME%20consultancy% 
20scheme2.doc?CFID=4289923&CFTOKEN=64814936
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