
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 7/07) 

Numer środka pomocy państwa X 556/09 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego NLD 

Nazwa regionu (NUTS) Zuid-Nederland 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Provincie Noord-Brabant 
Postbus 90151 
5200 MC's Hertogenbosch 
NEDERLAND 

http://www.brabant.nl 

Nazwa środka pomocy Bio-energiecentrale ir. Ottenbad gemeente Eindhoven 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Algemene wet bestuursrecht 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc 
Gemeente Eindhoven 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 29.5.2009 

Sektor(-y) gospodarki Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną 
i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,50 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 % 

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

18 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://brabant.regelingenbank.eu/regeling/440-algemene-subsidieverordening-provincie-noord-brabant/ 

http://www.brabant.nl/Beleid/Energie/Bio-energiecentrales%20in%20Eindhoven.aspx
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Numer środka pomocy państwa X 560/09 

Państwo członkowskie Dania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 07/07410 

Nazwa regionu (NUTS) Danmark 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Erhvervs- og Byggestyrelsen 
Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
DANMARK 

http://ebst@ebst.dk 

Nazwa środka pomocy Innovation og Viden — dansk regionalfondsprogram under målet om 
regional konkurrenceevne og beskæftigelse 
Flere og bedre job — dansk socialfondsprogram under målet om 
regional konkurrenceevne og beskæftigelse 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Rådets Forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den 
Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1260/1999. 
Lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra 
Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 28.5.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

10,00 DKK (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka, Kapitał podwyższonego ryzyka, Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Nævnt ovenfor — 5,00 DKK (mio.) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Pomoc na działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.ebst.dk/file/5467/Regionalfondsprogram 

http://www.ebst.dk/file/5469/Socialfondsprogram
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Numer środka pomocy państwa X 946/09 

Państwo członkowskie Słowacja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego MF/30474/2009-832 

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

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

Štefanovičova 5 
P. O. BOX 82 
817 82 Bratislava 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

http://www.minedu.sk 
http://www.vedatechnika.sk 
http://www.finance.sk 

Nazwa środka pomocy Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o 
doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov 

— Zákon č. 231/199 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších 
predpisov 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.8.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

30,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Środek fiskalny, 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 % 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 100 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 20 %
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Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 
ust. 2 lit. c)) 

25 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

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

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.minedu.sk/data/USERDATA/VedaTechnika/MZCHVaT/Zakon_o_stimuloch.pdf 

https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Legislatva/185_2009_z_o_investicnych_stimuloch.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 950/09 

Państwo członkowskie Węgry 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Hungary 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Pénzügyminisztérium 
Budapest 
József nádor tér 2–4. 
1051 
MAGYARORSZÁG/HUNGARY 

http://www.pm.gov.hu 

Nazwa środka pomocy Kis- és középvállalkozások legalább 500 millió forint jelenértékű beru
házása után érvényesíthető fejlesztési adókedvezmény 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosítá- 
sokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény 42.§-a. Az egyéni vállalkozóról 
és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel és a megtakarítá- 
sok ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. 
CXVI. törvény 27.§-ának (2) bekezdése és 29. §-a. A társasági adóról 
és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/B.§-a (1) 
bekezdésének j) ponjta és (14) bekezdése 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

2 000,00 HUF (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Środek fiskalny
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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 % 

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na 
zatrudnienie (art. 13) Program pomocy 

50 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.magyarkozlony.hu/ 

Keresés dátum szerint/2009. július/Magyar Közlöny 95. szám/letöltés pdf 

http://www.magyarkozlony.hu/ 

Keresés dátum szerint/2009. november/Magyar Közlöny 161. szám/letöltés pdf 

Numer środka pomocy państwa X 951/09 

Państwo członkowskie Węgry 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Hungary 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Pénzügyminisztérium 
Budapest 
József nádor tér 2–4. 
1051 
MAGYARORSZÁG/HUNGARY 

http://www.pm.gov.hu 

Nazwa środka pomocy A fejlesztési adókedvezmény érvényesítési feltételeként előírt lésztám- 
és bérköltségnövelési kötelezettség alapjának meghatározása három 
adóév adatának számtani átlaga alapján és a munkahelyteremtő beru
házás létszámnövelési kötelezettségének megszüntetése 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. 
törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymó
dosításokról szóló 2009. évi CXVI. törvény 27.§-ának (1) bekezdése, 
29.§-a, 135.§-ának 5. pontja, 160.§-a. A társasági adóról és az oszta
lékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/B.§-ának (9) bekezdése 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

3 000,00 HUF (w mln)

PL 13.1.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 7/27

http://www.magyarkozlony.hu/
http://www.magyarkozlony.hu/
http://www.pm.gov.hu


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 % 

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na 
zatrudnienie (art. 13) Program pomocy 

50 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.magyarkozlony.hu/ 

Keresés dátum szerint/2009. november/Magyar Közlöny 161. szám/letöltés pdf

PL C 7/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.1.2010

http://www.magyarkozlony.hu/

