
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 26/05) 

Numer środka pomocy państwa X 737/2009 

Państwo członkowskie Litwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego LT 

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

Organ przyznający pomoc Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 
Gedimino pr. 38/2, 
LT-01104 Vilnius 

www.ukmin.lt 

Nazwa środka pomocy Ekonomikos augimo veiksmų programos I prioriteto „Ūkio konkuren
cingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technolo
ginė plėtra“ priemonė „Intelektas LT+“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. 
4-396 „Dėl VP2-1.3-ŪM-03-K priemonės „Intelektas LT+“ projektų 
finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 97-4106) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 24.7.2009 –31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

64,90 LTL (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 
788 „Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ 
- 324,70 LTL (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 

50 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350842
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Numer środka pomocy państwa X 745/2009 

Państwo członkowskie Litwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego LT 

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

Organ przyznający pomoc Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 
Gedimino pr. 38/2, 
LT-01104 Vilnius 

www.ukmin.lt 

Nazwa środka pomocy Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkuren
cingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technolo
ginė plėtra“ priemonė „Idėja LT“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. 
4-394 „Dėl VP2-1.3-ŪM-01-K priemonės „Idėja LT“ projektų finansa
vimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 96-4081) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany X 170/2009 

Czas trwania pomocy 24.7.2009 –31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

7,00 LTL (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 
788 „Dėl Ekonomikos aigimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ 
- 35,37 LTL (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350782 

Numer środka pomocy państwa X 754/2009 

Państwo członkowskie Słowacja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego MF/011095/2009-832
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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 

www.employment.gov.sk, www.esf.gov.sk 

Nazwa środka pomocy Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších pred
pisov, 
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, 
Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 
Európskeho spoločenstva, 
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 22.7.2009 –31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

65,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Inne - nenávratný finančný príspevok 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

spolufinancované z ESF - 276,25 EUR (w mln) 

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.justice.gov.sk/h.aspx?pg=r2&htm=http://www.justice.gov.sk/ovest/ov9/07/140/OV140A.pdf
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http://www.employment.gov.sk
http://www.esf.gov.sk
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Numer środka pomocy państwa X 756/2009 

Państwo członkowskie Węgry 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
1054 Budapest, Alkotmány utca 3. 

www.szmm.gov.hu 

Nazwa środka pomocy saját munkavállaló képzési költségeinek elszámolása 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet a saját munkavállalók részére szer
vezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő 
elszámolásáról 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 26.7.2009 –31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

22 300,00 HUF (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 % 

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

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK09103.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 759/2009 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) — 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a), Artykuł 87 ust. 3 lit. c)
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Organ przyznający pomoc Welsh Assembly Government 
Plas Glyndwr 
Kingsway 
Cardiff 
CF10 3AH 
United Kingdom 

http://wales.gov.uk/topics/businessandeconomy/stateaid/schemes/ 
?lang=en 

Nazwa środka pomocy Welsh Assembly Government Coalfields Social Enterprise Grant 
Scheme 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

The Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996 
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1996/Ukpga_19960053_en_1 
Government Of Wales Act 2006 
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/ukpga_20060032_en_1 
European Communities Act 1972 
http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts1972/ukpga_19720068_en_1 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 21.9.2009–31.03.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,47 GBP (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

European Regional Development Fund - 0,82 GBP (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 

10 % 40 % 

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

33 % — 

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze 
(art. 26) 

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://wales.gov.uk/topics/businessandeconomy/stateaid/schemes/090825coalfields/?lang=en
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