
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 10/04) 

Numer środka pomocy państwa X 519/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Trento 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Provincia Autonoma di Trento 
Piazza Dante 15 
38100 Trento TN 
ITALIA 

http://www.provincia.tn.it 

Nazwa środka pomocy Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Legge provinciale sugli 
incentivi alle imprese). Modifiche dei criteri e delle modalità per l'appli
cazione della legge approvati con deliberazione della Giunta provinciale 
n. 2804 di data 22 dicembre 2005, modificata con deliberazione 
n. 3027 di data 21 dicembre 2007 — Settore Turismo. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli 
incentivi alle imprese). 
Deliberazione della Giunta provinciale n. 746 del 3 aprile 2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany N 42/2000 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Zakwaterowanie 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

16,00 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 i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

20 % — 

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

80 % — 

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

65 % — 

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

65 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.turismo.provincia.tn.it/incentivi_economici/contributi_economia/contributi_normative/
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Numer środka pomocy państwa X 520/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Trento 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Provincia Autonoma di Trento 
Piazza Dante 15 
38100 Trento TN 
ITALIA 

http://www.provincia.tn.it 

Nazwa środka pomocy Adeguamento al Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 dei 
criteri e delle modalità per l'applicazione della legge provinciale 
13 dicembre 1999, n. 6 — Settore Cooperazione 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli 
incentivi alle imprese). 
Deliberazione della Giunta provinciale n. 753 del 3 aprile 2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany N 42/2000 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,20 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 i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

20 % — 

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) 

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) 

55 % — 

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

15 % —
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Pomoc w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

80 % — 

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

65 % — 

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

65 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.cooperazione.provincia.tn.it/agevolazioni 

Numer środka pomocy państwa X 521/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

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

Organ przyznający pomoc Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
ul. Pańska 81/83 
00-834 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

http://www.parp.gov.pl 

Nazwa środka pomocy Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie udzielania 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej 
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkuren
cyjności Przedsiębiorstw 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Artykuł 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, 
poz. 275 oraz z 2008 r. nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505) 
oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przed
siębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz.U. nr 
195, poz. 2010 z późn. zm.) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 4/07 

Czas trwania pomocy 16.3.2009–30.6.2009 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

123,50 PLN (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja
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Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Artykuł 54 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 
11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europej
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006 s. 25) 
i rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady 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 s. 1) – 80,27 PLN (w mln) 

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 

— 70 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/NR/rdonlyres/29421772-FA52-4FC8-ABED-ECC7E6CBD7EF/49827/ 
Rozp_SPO_WKP_050309.pdf 

http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/NR/rdonlyres/C0D4339B-01B6-4D1E-86D2-382D7BDA5741/0/ 
d04k10.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 522/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

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

Organ przyznający pomoc Starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu. 
Właściwy dla danego organu udzielającego pomocy. 

Nazwa środka pomocy Refundacja kosztów szkoleń pracowników niepełnosprawnych. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Artykuł 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawo
dowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 
z 2008 r. nr 14, poz. 92, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie 
warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracow
ników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2009 r. nr 57, poz. 472) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 8.4.2009–30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,10 PLN (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja

PL C 10/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.1.2010

http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/NR/rdonlyres/29421772-FA52-4FC8-ABED-ECC7E6CBD7EF/49827/Rozp_SPO_WKP_050309.pdf
http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/NR/rdonlyres/29421772-FA52-4FC8-ABED-ECC7E6CBD7EF/49827/Rozp_SPO_WKP_050309.pdf
http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/NR/rdonlyres/C0D4339B-01B6-4D1E-86D2-382D7BDA5741/0/d04k10.pdf
http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/NR/rdonlyres/C0D4339B-01B6-4D1E-86D2-382D7BDA5741/0/d04k10.pdf


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 specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 55 % 20 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 80 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/rozporzadzenia/dz-u-z-2009-r-nr-57-poz-472/ 

Numer środka pomocy państwa X 530/09 

Państwo członkowskie Słowacja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego MF/007717/2009-832 

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

Organ przyznający pomoc Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
Špitálska 4–6 
816 43 Bratislava 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

http://www.employment.gov.sk 
http://www.esf.gov.sk 

Nazwa środka pomocy Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších pred
pisov 
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 
Európskeho spoločenstva 
Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych 
vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 16.2.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

19,92 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Inne 

Odesłanie do decyzji Komisji —
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W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

spolufinancované z ESF – 84,66 EUR (v mil.) 

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.justice.gov.sk/h.aspx?pg=r2&htm=http 

http://www.justice.gov.sk/ovest/ov9/03/060/OV060A.pdf
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