
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 19/07) 

Numer środka pomocy państwa X 66/08 

Państwo członkowskie Francja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) France 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Délégation interministérielle à l'aménagement et la compétitivité des 
territoires (DIACT) 
8 rue de Penthièvre 
75800 Paris Cedex 08 
FRANCE 

http://www.diact.gouv.fr 

Nazwa środka pomocy Régime cadre exempté de notification relatif aux aides aux services de 
conseil en faveur des PME et aides à la participation des PME aux foires 
pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n o 800/ 
2008 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Pour les interventions de l’État: article 20 de la constitution du 
4 octobre 1958 ainsi que les articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 
4211-1 du Code général des collectivités territoriales. 
Pour les collectivités territoriales et leurs groupements: articles L. 1511- 
1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que 
modifiés par l’article 1 er de la loi n o 2004-809 du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 13.10.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

20,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

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

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Programmes opérationnels de l'objectif convergence et de l'objectif 
compétitivité et de l'emploi des fonds structurels communautaires — 
5,00 EUR (millions) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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.diact.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/aides_aux_entreprises_626/
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Numer środka pomocy państwa X 67/08 

Państwo członkowskie Francja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) France 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Délégation interministérielle à l'aménagement et la compétitivité des 
territoires (DIACT) 
8 rue de Penthièvre 
75800 Paris Cedex 08 
FRANCE 

http://www.diact.gouv.fr 

Nazwa środka pomocy Régime cadre exempté de notification relatif aux aides à l’entrepreneu
riat féminin pris sur la base du règlement général d’exemption par 
catégorie n o 800/2008 du 6 août 2008 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Pour les interventions de l’État: article 20 de la constitution du 
4 octobre 1958 ainsi que les articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 
4211-1 du Code général des collectivités territoriales. 
Pour les collectivités territoriales et leurs groupements: articles L. 1511- 
1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que 
modifiés par l’article 1 er de la loi n o 2004-809 du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 13.10.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

15,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje 1,00 EUR (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka, Dopłata do oprocentowania, Gwarancja, Dotacja, Zaliczki 
zwrotne 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Programmes opérationnels de l'objectif convergence et de l'objectif 
compétitivité et emploi des fonds structurels pour la période 2007- 
2013 — 7,00 EUR (millions) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Pomoc na rzecz małych przedsiębiorstw 
nowo utworzonych przez kobiety (art. 16) 

15 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.diact.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/aides_aux_entreprises_626/ 

Numer środka pomocy państwa X 68/08 

Państwo członkowskie Francja
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Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Délégation interministérielle à l'aménagement et la compétitivité des 
territoires (DIACT) 
8 rue de Penthièvre 
75800 Paris Cedex 08 
FRANCE 

http://www.diact.gouv.fr 

Nazwa środka pomocy Régime cadre exempté de notification relatif aux aides à finalité régio
nale pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie 
n o 800/2008 du 6 août 2008 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Pour les interventions de l’État: article 20 de la constitution du 
4 octobre 1958 ainsi que les articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 
4211-1 du Code général des collectivités territoriales. 
Pour les collectivités territoriales et leurs groupements: articles L. 1511- 
1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que 
modifiés par l’article 1 er de la loi n o 2004-809 du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 13.10.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

110,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje 10,00 EUR (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka, Dopłata do oprocentowania, Gwarancja, Dotacja, Zaliczki 
zwrotne 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Programmes opérationels régionaux de l'objectif convergence et de 
l'objectif compétitivité et emploi des fonds structurels pour la période 
2007-2013 — 20,00 EUR (millions) 

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 

25 % 25 % 

Pomoc dla nowo utworzonych małych przed
siębiorstw (art. 14) 

40 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.diact.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/aides_aux_entreprises_626/ 

Numer środka pomocy państwa X 94/08 

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 
Liivalaia 13/15 
10118 Tallinn 
Eesti Vabariik 
EESTI/ESTONIA 

http://www.eas.ee 

Nazwa środka pomocy Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise tingimused ja kord 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

1) „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seadus” (RTI, 22.12.2006, 
59, 440) 

2) „Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise tingimused ja kord” 
(RTL, 26.6.2008, 51, 717) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 30.6.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

27,00 EEK (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Euroopa Sotsiaalfond (ESF) – 27,00 EEK (miljonites) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 10 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12978588 

Numer środka pomocy państwa X 102/08 

Państwo członkowskie Estonia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Maaelu Edendamise Sihtasutus 
R. Tobiase 4 
10147 Tallinn 
Harjumaa 
EESTI/ESTONIA 

http://www.mes.ee
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Nazwa środka pomocy Maaelu Edendamise Sihtasutuse tagatiste abikava raames tagatiste saa
miseks esitatavad nõuded ja tagatise taotlemise kord 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Maaelu Edendamise Sihtasutuse tagatiste abikava raames tagatiste saa
miseks esitatavad nõuded ja tagatise taotlemise kord. Kinnitatud Maaelu 
Edendamise Sihtasutuse nõukogu 20. novembri 2008 otsusega (proto
koll nr 10 p 2) 
Maaelu ja Põllumajandusturu korraldamise seadus 
http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12997647 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 20.11.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

312,93 EEK (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje 1 564,66 EEK (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Gwarancja 

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.mes.ee/failid/Tagatiste%20abikava%2020.11.2008.pdf
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