
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 39/08) 

Numer pomocy X 10/09 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego CZ.1.02/1 

Nazwa regionu (NUTS) — 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a), Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Ministerstvo životního prostředí ČR 
Vršovická 65, Praha 10, 110 00 

www.env.cz 

Nazwa środka pomocy OP ŽP, prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, 
oblast podpory 2.1- Zlepšení kvality ovzduší, 
podoblast podpory 2.1.2: Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel 
omezením emisí z energetických systémů včetně CZT 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

86/2002 Sb., zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů ve znění pozdějších předpisů 
352/2002 Sb., nařízení vlády ze dne 3. července 2002, kterým se 
stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacio
nárních zdrojů znečišťování ovzduší 
356/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se 
stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity Zákon 
388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1 488,00 CZK (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Operační program Životní prostředí, zdroj financování: 
Fond Soudržnosti 
- 1 294,00 CZK (w mln)
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

20 % — 

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) 
(352/2002 Sb., nar¿n¿l¿ ze dne 3. cervence 
2002) 

35 % 20 % 

Pomoc w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

60 % 20 % 

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

45 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.opzp.cz 

Numer pomocy X 15/09 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego CZ.1.02/4 

Nazwa regionu (NUTS) Czech Republic 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a), Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Ministerstvo životního prostředí ČR 
Vršovická 65, Praha 10, 110 00 

www.env.cz 

Nazwa środka pomocy OP ŽP, prioritní osa 3 – udržitelné využívání zdrojů energie 
oblast podpory 3.2- Realizace úspor energie a využití odpadního tepla 
u nepodnikatelské sféry 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Směrnice evropského parlamentu a rady 2002/91/ES 
Směrnice evropského parlamentu a rady 2006/32/ES ze dne 5.4.2006 
406/2000 Sb., zákon o hospodaření energií 
177/2006 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření s energií 
183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) 
148/2007 Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o energetické 
náročnosti budov 
Zákon 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo
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Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1 326,00 CZK (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Operační program Životní prostředí, zdroj financování: 
Fond Soudržnosti 
Max. 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů, 15 % národní 
kofinancování - 1 153,00 CZK (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 

40 % 20 % 

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

20 % — 

Pomoc w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

60 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.opzp.cz 

Numer pomocy X 34/09 

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 
Tartu 51009 

http//www.pria.ee/ 

Nazwa środka pomocy Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Põllumajandusministri 17.novembri 2008 määrus nr 109 „Külade 
uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse 
taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ” (RTL, 2007, 78, 
1359; 2008, 93, 1293; 2008, 103, 1477) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS224/07 
Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 3.2 „Külade uuendamine 
ja arendamine” abikava kooskõlla viimine komisjoni määruse (EÜ) nr 
800/2008 tingimustega 

Czas trwania pomocy 23.11.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP
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Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

106,30 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) - 64,00 EEK 
(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: 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13100556 

Numer pomocy X 38/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) UMBRIA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Umbria - Direzione Regionale sviluppo economico e attività 
prod., istruz., formaz. e lavoro 
Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia 

www.formazionelavoro@regione.umbria.it 

Nazwa środka pomocy „Disposizioni regionali in materia di Aiuti di Stato alla formazione 
attuative del Regolamento CE n. 800/2008, applicabili agli interventi 
qualificabili come Aiuti di Stato e finanziabili a valere sul POR Umbria 
FSE 2007-2013 Ob. 2 »Competitività Regionale ed Occupazione« 
e sulle Leggi 236/1993 e 53/2000” 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1943 del 22.12.2008 pubbli
cata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 28.01.2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 22.12.2008–30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

20,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

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

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR Umbria FSE 2007-2013 Ob. 2 „Competitività ed Occupazione” - 
0,69 EUR (w mln) 

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.formazionelavoro.regione.umbria.it/canale.asp?id=548 

Numer pomocy X 39/09 

Państwo członkowskie Estonia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove 
Lõõtsa 4, 11415 Tallinn 

www.innove.ee 

Nazwa środka pomocy Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Sotsiaalministri 5. novembri 2008. a määrus nr 69 Meetme «Kvalifitsee
ritud tööjõu pakkumise suurendamine» avatud taotlemisel toetuse 
andmise 
tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri (RTL, 11.11.2008, 89, 
1258) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.11.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

45,00 EEK (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Euroopa Sotsiaalfond - 548,90 EEK (w mln)
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 35 % 20 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 70 % 20 % 

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) 

50 % — 

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

95 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13063542
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