
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

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 6/02) 

Numer środka pomocy państwa X 401/09 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) North East, North West, Yorkshire and The Humber, East Midlands, 
West Midlands, Eastern, London, South East, South West 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Department for Innovation, Universities and Skills 
E3a Moorfoot 
Sheffield 
S1 4PQ 
UNITED KINGDOM 

http://www.dius.gov.uk 

Nazwa środka pomocy Women and Work Sector Pathways Initiative 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Employment & Training Act 1973 (as amended by Section 25 of the 
Employment Act 1988) and Section 14 of the Education Act 2002. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XT 54/07 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.3.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

5,00 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 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1973/cukpga_19730050_en_1
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Numer środka pomocy państwa X 415/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

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 Orden de 27 de febrero de 2009, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para la promoción, modernización 
y dimensionamiento del asociacionismo agrario en Galicia y se 
convocan ayudas para el año 2009. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Art. 26 y 28 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), así como los 
art. 17 y 19 del Reglamento (CE) n o 1974/2006, de la Comisión, que 
establece disposiciones de aplicación del anterior. 
Orden de la Consejería de Medio Rural Orden del 30 de mayo de 2008 
por la que se establecen as bases reguladoras de las ayudas para la 
promoción, modernización y dimensión 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XA 7057/07 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt, Działalność 
w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,70 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Feader — 2,01 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 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 
http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/E42E?OpenDocument
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Numer środka pomocy państwa X 443/09 

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 
Victoria House 
2 Victoria Place 
Leeds 
LS11 5AE 
UNITED KINGDOM 

http://www.yorkshire-forward.com 

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

http://www.onenortheast.co.uk 

Nazwa środka pomocy One North East — Yorkshire Forward Aid for Technical Feasibility 
Studies 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

The Regional Development Act 1998 
The Industrial Develpment 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 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 na własne 
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 

Odesłanie do decyzji Komisji —
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W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.onenortheast.co.uk/lib/liDownload/14247/Technical%20Feasibility%20Studies%20Scheme3. 
doc?C 

Numer środka pomocy państwa X 899/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

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

Organ przyznający pomoc 16 Instytucji Zarządzających 16 Regionalnymi Programami Operacyj
nymi (Zarządy Województw) 
Zał. 1 
Zał. 2 

Nazwa środka pomocy Program pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów 
operacyjnych 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Artykuł 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowa
dzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84, poz. 712), Rozporzą
dzenie MRR z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania 
pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych 
(Dz.U. nr 185, poz. 1318), Rozporządzenie MRR z dnia 15 grudnia 
2008 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 
w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz.U. nr 224, poz. 1482) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 25.10.2007–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

79,80 PLN (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji —
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W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Artykuł 54 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 
11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006) 
i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 1783/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006 ze zm.) – 60,00 PLN (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 45 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/programy_regionalne/Documents/ 
fadd1b40d6284181a6564b04ef56e70dSZKOLENIA185131 8.pdf 

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/programy_regionalne/Documents/ 
69e5d14fca634973b95e0b81298e0e5fd08711.pdf 

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/programy_regionalne/Documents/ 
nowelizacja_szkolenia24122008.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 900/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Valle d'Aosta 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Regione Autonoma Valle d'Aosta Assessorato Attività Produttive 
Piazza della Repubblica 15 
ITALIA 

http://www.regione.vda.it/attiprod/default_i.asp 

Nazwa środka pomocy Interventi regionali a sostegno delle PMI per iniziative in favore della 
qualità, dell′ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale — 
l.r. 12.11.2001 n. 31 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

L.r. 26 maggio 2009 n. 12, pubblicata sul B.U.R. n. 26 del 30 giugno 
2009, recante modificazioni alla l.r. 31/2001 
Deliberazione della Giunta regionale n. 2827 del 16 ottobre 2009 con 
all′oggetto: «Abrogazione dei criteri e modalità per la concessione dei 
contributi previsti dagli articoli 9, 12, 15 e 17bis della l.r. 31/2001 
(interventi a sostegno delle piccole e medie imprese), e successive modi
ficazioni, approvati con dgr n. 1892 del 10.7.2009, e approvazione di 
nuovi criteri e modalità.» 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 16.10.2009–31.12.2013 

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

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,65 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

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 

10 % 20 % 

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

20 % — 

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

50 % — 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.vda.it/attiprod/contributi_ricerca_qualita/sez5_1_i.asp
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