
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 16/11) 

Numer środka pomocy państwa X 667/09 

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 

Nazwa środka pomocy Erstellung einer KWK-Anlage im Gebäude 118 für das Werk 1 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 44 LHO (Hamburg) 
http://hh.juris.de/hh/gesamt/HO_HA.htm#HO_HA_P15 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc 
Beiersdorf AG 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 7.7.2009 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, 
wyrobów kosmetycznych i toaletowych 

Rodzaj beneficjenta Duże przedsiębiorstwo 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

0,09 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 układy kogeneracji o wysokiej 
sprawności (art. 22) 

15 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.hamburg.de/start-teilnehmer/1281752/eg-gruppenfreistellungsverordnung.html
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Numer środka pomocy państwa X 757/09 

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 

Nazwa środka pomocy Primärenergieeinsparung und CO 2 -Vermeidung bei der Herstellung von 
Malz durch den Einsatz einer Wärmepumpe in Verbindung mit einem 
Blockheizkraftwerk 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 44 LHO (Hamburg) 
http://hh.juris.de/hh/gesamt/HO_HA.htm#HO_HA_P15 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc 
Tivoli Malz GmbH 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 4.6.2009 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja słodu 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

0,33 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 układy kogeneracji o wysokiej 
sprawności (art. 22) 

17 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

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

Numer środka pomocy państwa X 771/09 

Państwo członkowskie Estonia
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Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 
Eesti Vabariik 
Lasnamäe 2 
11412 Tallinn 
EESTI/ESTONIA 

http://www.eas.ee 

Nazwa środka pomocy Loomemajanduse tugistruktuuride toetamise tingimused ja kord 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

„Loomemajanduse tugistruktuuride toetamise tingimused ja kord” (RTL, 
21.8.2009, 67, 992). 
„Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seadus” (RT I 2006, 59, 440). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 24.8.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
Duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

19,60 EEK (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Euroopa Regionaalarengufond (ERDF) – 19,60 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 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13213266 

Numer środka pomocy państwa X 953/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 421-40306-BY/0010

PL 22.1.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 16/31

http://www.eas.ee
http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13213266


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

Organ przyznający pomoc Staatliche Führungsakademie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
(FÜAK) 
Am Lurzenhof 3c 
84036 Landshut 
DEUTSCHLAND 

http://www.fueak.bayern.de/ 

Nazwa środka pomocy Bayern: Qualifizierung von landwirtschaftlichen Unternehmerinnen und 
Unternehmern sowie deren Kooperationspartnern; Vollzugsanweisung 
zur Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen 
421-40306-BY/0010 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Bayerisches Gesetz zur nachhaltigen Entwicklung der Agrarwirts
chaft und des ländlichen Raumes — Bayerisches Agrarwirtschaf
tsgesetz BayAgrarWiG (Art. 7 Abs. 1 Nr. 1, 5, 7 und Art. 15 
BayAgrarWiG) 

— Bayerische Haushaltsordnung (BayHO) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 8.12.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,10 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.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/qualifizierung.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 954/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Emilia-Romagna 
Obszary mieszane
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Organ przyznający pomoc Regione Emilia-Romagna — DG Cultura Formazione Lavoro 
Viale Aldo Moro 38 
40127 Bologna BO 
ITALIA 

http:/www.regione.emilia-romagna.it 

Nazwa środka pomocy Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione Emilia- 
Romagna appartenenti ai settori esposti alla concorrenza internazio
nale, rivolti a favorire l'occupazione 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Delibera della Giunta Regionale n. 1916 del 30 novembre 2009 — 
Pubblicata sul BURER n. 214 del 16.12.2009 — Parte II 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 30.11.2009–30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
Duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

3,75 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

«Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna FSE Obiettivo 2 
“Competitività regionale e occupazione” 2007-2013», approvato dalla 
Commissione Europea con decisione C(2007) 5327 del 26.10.2007 — 
5,50 milioni di EUR 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnienie pracowników znajdujących się 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 40) 

50 % — 

Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnianie pracowników niepełnospraw
nych (art. 41) 

75 % — 

Pomoc na rekompensatę dodatkowych 
kosztów związanych z zatrudnieniem pracow
ników niepełnosprawnych (art. 42) 

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.emiliaromagnasapere.it/operatori/atti-amministrativi/delibere_aiuti
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