
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 20/05) 

Numer środka pomocy państwa X 583/09 

Państwo członkowskie Estonia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus 
Narva mnt 7A 
Korrus VI 
10117 Tallinn 
EESTI/ESTONIA 

http://www.kik.ee 

Nazwa środka pomocy Keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekunud rahast regionaalabi 
andmise tingimused 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Keskkonnaministri 17. veebruari 2006. aasta määrus nr 13 „Keskkon
nakaitse valdkondade rahastamiseks esitatud projektitaotluste hindamise 
tingimused ja kord, taotluste hindamise kriteeriumid, otsuse tegemise 
kord, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise kord ning aruandluse 
kord” (RTL 2006, 61, 1100); Keskkonnakasutusest riigieelarvesse 
laekunud rahast regionaalabi andmise tingimused (kinnitatud Sihtasu
tuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu otsusega 29.4.2009 
nr 607) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 2.6.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

50,00 EEK (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 % 

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na 
zatrudnienie (art. 13) Program pomocy 

50 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.kik.ee/?op=body&id=179
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Numer środka pomocy państwa X 585/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Sardegna 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Direttore del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della 
Formazione Professionale 
Via XXVIII Febbraio 1 
09131 Cagliari CA 
ITALIA 

http://www.regione.sardegna.it 

Nazwa środka pomocy Watching the future — Avviso Pubblico di chiamata di Operazioni da 
realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 
Obiettivo Competitivita’ e Occupazione e Fondi Nazionali di cui alla 
Legge n. 236/1993 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Programma Operativo FSE Regione Sardegna 2007/2013 approvato 
con decisione C(2007) 6081 del 30.11.2007 della Commissione 
europea; 
Legge 236/1993 
Legge 53/2000 
Determinazione n. 19766/1841 F.P. del 4.6.2009 del Direttore del 
Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della F.P. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 8.6.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

13,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Programma Operativo FSE Regione Sardegna 2007/2013 approvato 
con decisione C(2007) 6081 del 30.11.2007 della Commissione 
europea; — 3,20 milioni di EUR 

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.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=14931
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Numer środka pomocy państwa X 588/09 

Państwo członkowskie Słowacja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego MF/13916/2009-832 

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

Organ przyznający pomoc Ministerstvo životného prostredia SR 
Nám. L. Štúra 1 
812 35 Bratislava 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

http://www.enviro.gov.sk 

Nazwa środka pomocy Schéma štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti 
ochrany ovzdušia a minimalizácie nepriaznivých vplyvov zmeny 
klímy pre programové obdobie/roky 2007 – 2013 (skupinová 
výnimka) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších pred
pisov 
Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 
Európskeho spoločenstva 
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa 
Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) 
Zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.6.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

2,12 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

ERDF – Operačný program Životné prostredie schválený rozhodnutím 
Komisie Európskych spoločenstiev zo dňa 8.11.2007, číslo 
CCI2007SK161PO002 – 9,00 EUR (v mil.) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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) 

35 % 20 %

PL C 20/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.1.2010

http://www.enviro.gov.sk


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

45 % 20 % 

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

45 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.opzp.sk/programove-materialy/schema-statnej-pomoci-pre-zivotneprostredie-ovzdusie/ 

Numer środka pomocy państwa X 589/09 

Państwo członkowskie Cypr 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 25.06.001.763, IPE 1.4.01.3/5 

Nazwa regionu (NUTS) Cyprus 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας 
Λεωφόρος Στροβόλου 123 
2042 Λευκωσία/Nicosia 
ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS 

http://www.research.org.cy 

Nazwa środka pomocy Δέσμη Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 
2009-2010 του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΔΕΣΜΗ 2009-2010) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας — 
26 Ιανουαρίου 2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.6.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

17,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 — 60,00 EUR (σε εκατ.) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 100 % —
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Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 30 % 

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

25 % 35 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

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

80 % — 

Pomoc na usługi doradcze w zakresie inno
wacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36) 

200 000,00 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.research.org.cy/EL/cy_research_fund/20092010/intro.html 

Numer środka pomocy państwa X 591/09 

Państwo członkowskie Estonia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 1) toetuse minimaalse suuruse suurendamine 1,5 mln Eesti kroonini 
(varem 1 mln krooni); 

2) toetuse maksimaalse suuruse suurendamine 10 mln Eesti kroonini 
(varem 5 mln krooni); 

3) suurettevõtjate lisamine toetuse saajate ringi (varem ainult VKEd); 
4) abikõlblike kulude täiendamine 

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

Organ przyznający pomoc Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 
Liivalaia 13/15 
10118 Tallinn 
EESTI/ESTONIA 

http://www.eas.ee 

Nazwa środka pomocy Turismitoodete arendamise väikeprojektide toetamise meede 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. augusti 2008. aasta 
määrus nr 75 „Turismitoodete arendamise väikeprojektide toetamise 
tingimused ja kord” (RTL, 26.8.2008, 72, 1013). Muudetud 5. juuni 
2009. aasta määrusega nr 64 (RTL 2009, 47, 669). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 5/08 

Czas trwania pomocy 19.6.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

16,70 EEK (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

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

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Euroopa Regionaalarengu Fond – 100,00 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 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13190848
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