
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 9/11) 

Numer środka pomocy państwa X 584/09 

Państwo członkowskie Dania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Danmark 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Forebyggelsesfonden 
Landskronagade 33 
2100 København Ø 
DANMARK 

http://www.forebyggelsesfonden.dk 

Nazwa środka pomocy Støtte til udarbejdelse af ansøgning m.v. til Forebyggelsesfonden. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bek. nr. 558 af 19. juni 2009 om ansøgning om støtte fra Forebyg
gelsesfonden §4 
Bemærk, at den ordning vedrørende støtte til udarbejdelse af ansøgning 
og afgivelse af tilbud, som Kommissionen nu underrettes om, trådte 
i kraft pr. 1. juni 2009 ved et selvstændigt retsgrundlag, der afløses af 
ovenstående bekendtgørelse. Ordningen videreføres med ovenstående 
bekendtgørelse i en indholdsmæssigt helt uændret form. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.6.2009–31.12.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

5,00 DKK (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 na rzecz MŚP na usługi doradcze 
(art. 26) 

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125579
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Numer środka pomocy państwa X 600/09 

Państwo członkowskie Estonia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Juhul kui leiutist ei loodud rakendusuuringu käigus, siis VKEdele töös
tusomandi õiguste omandamise kulude katteks antav toetusmäär on 
edaspidi kuni 25 %. Lisaks toimus mõistete täpsustamine 

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

Organ przyznający pomoc Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) 
Narva mnt 3 
51009 Tartu 
EESTI/ESTONIA 

http://www.pria.ee/ 

Nazwa środka pomocy Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Põllumajandusministri 21. augusti 2008. aasta määrus nr 87 
„Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse 
saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem 
kord” (RTL 2008, 73, 1016; 2009, 45, 623) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany X 10/08 

Czas trwania pomocy 6.6.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

17,67 EEK (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond (EAFARD) Eesti Maaelu 
Arengukava 2007–2013 alusel – 79,50 EEK (miljonites) 

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 % — 

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

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13185431 

Numer środka pomocy państwa X 616/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) Hamburg 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
Stadthausbrücke 8 
20355 Hamburg 
DEUTSCHLAND 

http://www.hamburg.de/umwelt/ 

Nazwa środka pomocy Optimierung der Wärmeverteilung in dem Gebäudekomplex Walddör
ferstraße 103, 22041 Hamburg 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) von Hamburg, Hamburgisches 
Gesetz- und Verordnungsblatt (HmbGVBl.) 1972, S. 10, zuletzt geän
dert durch Gesetz vom 20. November 2007 (HmbGVBl. S. 402) 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 
Deutsche Telekom AG 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 9.6.2009 

Sektor(-y) gospodarki Telekomunikacja, Działalność związana z oprogramowaniem, doradz
twem w zakresie informatyki i działalności powiązane, Działalność 
usługowa w zakresie informacji 

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,03 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 w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

14 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.hamburg.de/start-teilnehmer/1281752/eg-gruppenfreistellungsverordnung.html 

Numer środka pomocy państwa X 617/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Hamburg 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
Stadthausbrücke 8 
20355 Hamburg 
DEUTSCHLAND 

http://www.hamburg.de/umwelt/
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Nazwa środka pomocy Ausstattung der Fahrzeugflotte mit einer Fahrzeugeinsatzanalyse im 
Rahmen der Einführung eines Fuhrparkmanagementsystems 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) von Hamburg (Hamburgisches 
Gesetz- und Verordnungsblatt (HmbGVBl.) 1972, S. 10, zuletzt geän
dert durch Gesetz vom 20. November 2007 (HmbGVBl. S. 402) 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 
Nikolaus Rathmann GmbH & Co.KG 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 15.6.2009 

Sektor(-y) gospodarki Transport lądowy oraz transport rurociągowy 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,05 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 w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

30 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.hamburg.de/start-teilnehmer/1281752/eg-gruppenfreistellungsverordnung.html 

Numer środka pomocy państwa X 630/09 

Państwo członkowskie Irlandia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc InterTradeIreland 
Old Gasworks Business Park 
Kilmorey Street 
Newry 
BT34 2DE 
IRELAND 

http://www.intertradeireland.com 

Nazwa środka pomocy Acumen Programme 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

British/Irish Agreement Act 1999 Section 2.3 Part 7 of Annex II of the 
Act empowers InterTradeIreland to invest, grant aid or lend for the 
purposes of its function. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy
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Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 109/03 

Czas trwania pomocy 8.6.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1,25 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 na rzecz MŚP na usługi doradcze 
(art. 26) 

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.intertradeireland.com/index.cfm/area/information/page/Consultancy%20Support
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