
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 19/08) 

Numer środka pomocy państwa X 138/08 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Österreich 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Abteilung V/4 (Touris
musförderungen) 
Stubenring 1 
1011 Wien 
ÖSTERREICH 

http://wwww.bmwa.gv.at 

Nazwa środka pomocy Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 
2007—2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Richtlinie des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit für die Über
nahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 
2007—2013 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.11.2008–31.12.2008 

Sektor(-y) gospodarki Transport lądowy oraz transport rurociągowy, Zakwaterowanie, Dzia 
łalność usługowa związana z wyżywieniem, Działalność związana 
z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań 
dźwiękowych i muzycznych, Działalność zwiazana z obsługą rynku 
nieruchomości, Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania 
i analizy techniczne, Wynajem i dzierżawa, Działalność organizatorów 
turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działal
ność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, 
Edukacja, Działalność związana z grami losowymi i 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
Duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

13,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje 13,00 EUR (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Gwarancja 

Odesłanie do decyzji Komisji N 179/08 

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 

20 % 20 %

PL C 19/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.1.2010

http://wwww.bmwa.gv.at


Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

20 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.oeht.at/page/media/finanzierung/garantie%20betriebe/RHaftung2007-2013.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 144/08 

Państwo członkowskie Estonia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

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

http://www.pria.ee/ 

Nazwa środka pomocy Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Põllumajandusministri 12. märtsi 2008. aasta määrus nr 20 „Maapiir
konnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse 
saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem 
kord” (RTL 2008, 22, 343; 92, 1286) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 223/07 

Czas trwania pomocy 21.11.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

141,00 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 (EAFRD) – 106,00 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 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.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13067987
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Numer środka pomocy państwa X 148/08 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego E 13/01 

Nazwa regionu (NUTS) Nordrhein-Westfalen 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen 
Jägerhofstraße 6 
40479 Düsseldorf 
DEUTSCHLAND 

http://www.fm.nrw.de 

Nazwa środka pomocy Bürgschaften des Landes Nordrhein-Westfalen für die Wirtschaft und 
die freien Berufe sowie die Land- und Forstwirtschaft 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bürgschaftsrichtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen für die Wirt
schaft und die freien Berufe sowie die Land- und Forstwirtschaft 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.12.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
Duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

— 

Przeznaczona na gwarancje 60,00 EUR (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Gwarancja 

Odesłanie do decyzji Komisji N 197/07, N 541/07, N 762/07 

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 

15 % 20 % 

Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

20 % — 

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 
ust. 2 lit. c)) 

25 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.fm.nrw.de/allgemein_fa/steuerzahler/gesetze/erlasse/buergschaftsrichtlinie/01_ 
buergschaftsrichtlinie_nrw_01_2008.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 783/09 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Wales 
Obszary mieszane
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Organ przyznający pomoc University of Glamorgan 
European and External Resource Office 
Llantwit Road 
Pontypridd 
CF37 1DL 
UNITED KINGDOM 

http://www.glam.ac.uk/ 

Nazwa środka pomocy University of Glamorgan Support for Foundation Degrees 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Further and Higher Education Act 1992 
http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts1972/ukpga_19720068_en_1 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 18.8.2009–31.8.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
Duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

2,40 GBP (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Inne – Subsidised Training Schemes 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

European Social Fund — GBP 8,24 (in millions) 

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.glam.ac.uk/european/470/projects
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