
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 7/06) 

Numer środka pomocy państwa X 491/09 

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

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

http://www.onenortheast.co.uk/ 
http://www.yorkshire-forward.com/ 

Nazwa środka pomocy One North East and Yorkshire Forward Environmental Action Scheme 
2009-2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Commission Regulation No 800/2008 
The Regional Development Act 1998 
The Industrial Development Act 1982 
European Communities Act 1972 
European Communities (Finance) Act 2008 
Environmental Protection Act 1990 
Commission Recommendation C20031422/361/EC 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.5.2009–31.12.2013 

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 na własne 
potrzeby, organizacje i zespoły eksterytorialne 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo
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Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

100,00 GBP (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka, Dopłata do oprocentowania, 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 % 

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 % 55 % 

Pomoc na nabycie nowych środków trans
portu spełniających normy surowsze niż 
normy wspólnotowe lub podnoszących 
poziom ochrony środowiska w przypadku 
braku norm wspólnotowych (art. 19) 

35 % 55 % 

Pomoc na szybkie przystosowanie MŚP do 
przyszłych norm wspólnotowych (art. 20) 

15 % — 

Pomoc w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

60 % 80 % 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na układy kogeneracji o wysokiej 
sprawności (art. 22) 

45 % 65 % 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych (art. 23) 

45 % 65 % 

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 50 % 70 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.onenortheast.co.uk/lib/liDownload/14618/Environmental%20Action%20Scheme.doc?CFID= 
4353011&CFTOKEN=99620935 

Numer środka pomocy państwa X 492/09 

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

PL C 7/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.1.2010

http://www.onenortheast.co.uk/lib/liDownload/14618/Environmental%20Action%20Scheme.doc?CFID=4353011&amp;CFTOKEN=99620935
http://www.onenortheast.co.uk/lib/liDownload/14618/Environmental%20Action%20Scheme.doc?CFID=4353011&amp;CFTOKEN=99620935
http://www.acc10.cat


Nazwa środka pomocy Línea de ayudas para empresas que desarrollen nuevas oportunidades 
de negocio 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución IUE/889/2009, de 26 de marzo, por la que se aprueban las 
bases reguladoras y se abre la convocatoria de las líneas de ayuda para 
la consolidación de sistemas territoriales de innovación, dinamización 
de clústers y empresas que desarrollen nuevas oportunidades de 
negocio (Dentro de esta Resolución hay diversas ayudas; esta comuni
cación se refiere a las ayudas del anexo 2, en concreto a los gastos de 
adquisición de maquinaria, formación y R+D de los proyectos de 
cambio estructural) 

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 

2,80 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 i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

20 % — 

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

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

25 % — 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.gencat.net/eadop/imagenes/5355/09083097.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 493/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

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

Organ przyznający pomoc Patrz załącznik nr 1 
Właściwy dla danego organu udzielającego pomocy.
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Nazwa środka pomocy Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w formie: 
— odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty 

podatku na raty, 
— odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej 

wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek określonych w decyzji, 
o której mowa w art. 53a, 

— umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek 
za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Artykul 67a i art. 67b paragraf 1 pkt 3 lit. h) ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. nr 8, 
poz. 60 ze zm.) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 29.4.2009–30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

25,00 PLN (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Środek fiskalny 

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) 

20 % — 

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

50 % — 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=6&dzial=2602&id=171456&typ=news 

Numer środka pomocy państwa X 494/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Sachsen-Anhalt 
Artykul 87 ust 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Investitionsbank Sachsen-Anhalt 
Domplatz 12 
39104 Magdeburg 
DEUTSCHLAND 

http://www.ib-sachsen-anhalt.de
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Nazwa środka pomocy Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von 
Einzel-, Gemeinschafts- und Verbundvorhaben im Forschungs-, Entwic
klungs- und Innovationsbereich 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

MBl. LSA Nr. 14/2009 vom 20.4.2009 

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 

83,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

11.07/41.07 
11.08./41.08 — 55,00 EUR (in Mio.) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 80 % 20 % 

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

60 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.asp.sachsen-anhalt.de/frdb/files/234.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 495/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Bolzano-Bozen 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Provincia Autonoma di Bolzano — Ripartizione 21 
Via Santa Geltrude 3 
39100 Bolzano BZ 
ITALIA 

http://www.provincia.bz.it/formazione-professionale/ 

Nazwa środka pomocy Contributi a imprese ed enti di formazione per fronteggiare la crisi 
economica — L.P. 29/1977 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

legge provinciale 29/1977 
legge provinciale 40/1992 
delibera della Giunta provinciale 1143/2009
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.5.2009–31.12.2009 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

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 % 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.provincia.bz.it/formazione-professionale/service/285.asp
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