
IV 

(Informacje) 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na 
mocy rozporządzenie 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 49/01) 

Numer pomocy X 346/2009 

Państwo członkowskie Dania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Energistyrelsen 
Amaliegade 44 
DK-1256 København K 
Danmark 

www.ens.dk 

Nazwa środka pomocy Forsøgsordning for elbiler 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bekendtgørelse nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til 
forsøgsordning for elbiler. 
Forsøgsordningen for elbiler - Indkaldelse af ansøgninger 2008 (afsnit 
8 henviser til statsstøttereglerne). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 28.11.2008 - 31.12.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

DKK 10,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Pomoc na nabycie nowych środków trans
portu spełniających normy surowsze niż 
normy wspólnotowe lub podnoszących 
poziom ochrony środowiska w przypadku 
braku norm wspólnotowych (art. 19) 

55,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=122362 

http://www.ens.dk/graphics/Publikationer/Energipolitik/elbiler/Indkaldelse%202008%20Final.pdf 

Numer pomocy X 573/2009 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Regione autonoma della Sardegna - Assessorato dell'industria 
viale Trento 69, 09123 Cagliari 

www.regione.sardegna.it 

Nazwa środka pomocy COSTITUZIONE DI UN FONDO DI VENTURE CAPITAL (SEED 
CAPITAL, START UP CAPITALE E EXPANSION CAPITAL) PER 
L’INVESTIMENTO IN IMPRESE INNOVATIVE 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 art. 25 
Deliberazione della Giunta regionale n. 51/25 del 24 settembre 2008 
pubblicata sul supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale della 
Regione autonoma della Sardegna n. 37 del 2 dicembre 2008 
e pubblicato nel sito www.regione.sardegna.it 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 01.05.2009 - 31.12.2013 

Sektor(y) gospodarki PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, Działalność usługowa wspomaga
jąca transport, pozostała, Działalność związana z oprogramowaniem, 
doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane, Działal
ność usługowa w zakresie informacji, Badania naukowe i prace rozwo
jowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, Działalność 
w zakresie specjalistycznego projektowania 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 3,50 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Kapitał podwyższonego ryzyka 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR Fesr 2007-2013 della Regione autonoma della Sardegna appro
vato dalla Commissione europea con Decisione C(2007) 5728 del 
20 novembre 2007 - 6,81 EUR (w mln)
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Pomoc w formie kapitału podwyższonego 
ryzyka (art. 28 - 29) 

1 500 000,00 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?v=9&c=27&c1=&n=10&s=1&mese=200809&p=1 

Numer pomocy X 575/2009 

Państwo członkowskie Słowenia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego SI 

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

Organ przyznający pomoc MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 
KOTNIKOVA 5, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA 

http://www.mg.gov.si/ 

Nazwa środka pomocy Spodbujanje razvoja turističnih zmogljivosti 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

17. člen Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni list RS, št. 
132/06, 23/07, 107/08 in 36/2009) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Przedłużenie XR 74/2007 
NE 
Zmiany XR 74/2007 
POOSTRITEV MERIL IN USKLADITEV Z UREDBO GBER 

Czas trwania pomocy 19.03.2007 - 31.12.2013 

Sektor(y) gospodarki Zakwaterowanie, Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 20,80 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Sredstva Skupnosti predstavljajo 85 % celotnega zneska pomoči, kar 
znese 113,5 mio EUR. - 113,50 EUR (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 

30,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_URED4467.html
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Numer pomocy X 652/2009 

Państwo członkowskie Słowenia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego SI 

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

Organ przyznający pomoc Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
Kotnikova 28 
1000 Ljubljana 
Slovenija 

http://www.mddsz.gov.si/ 

Nazwa środka pomocy Programi zaposlovanja 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

katalog ukrepov APZ 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Przedłużenie X 44/2009 
podaljšanje za eno leto 
Zmiany X 44/2009 
Sprememba proračuna sheme 

Czas trwania pomocy 01.01.2009 - 31.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 20,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Udeležba ESS sredstev v višini 85 %, kar znaša 13,6 mio EUR - 
13,60 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) 

50,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti_pdf/240709_katalog_APZ.pdf 

Numer pomocy X 797/2009 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) CASTILLA-LA MANCHA 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a)
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Organ przyznający pomoc Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha 
C/ Río Alberche, s/n o 
45071 – Toledo 

http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm 

Nazwa środka pomocy AYUDAS PROGRAMA HITO (Haciendo Investigación Tecnológica 
Orientada) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. n o 
276 de 18/11/2003) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 17.07.2009 - 17.04.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 3,00 (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 % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 70,00 % — 

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

45,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/07/16/pdf/2009_10311.pdf&tipo= 
rutaDocm 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/09/03/pdf/2009_12675.pdf&tipo= 
rutaDocm
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