
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 49/08) 

Numer pomocy X 59/10 

Państwo członkowskie Belgia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) VLAAMS GEWEST 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Vlaamse Overheid, Agentschap Landbouw en Visserij 
Koning Albert II-laan 35 
1030 Brussel 

www.vlaanderen.be/landbouw 

Nazwa środka pomocy Steun aan investeringen in de omkaderingssector van land- en tuin
bouw 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

1) Besluit van de Vlaamse regering van 27 april 2007 betreffende 
steun aan investeringen in de omkaderingssector van land- en tuin
bouw. 

2) Ministerieel besluit van 15 oktober 2007 tot uitvoering van het 
besluit van de Vlaamse regering van 27 april 2007 betreffende 
steun aan investeringen in de omkaderingssector van land- en tuin
bouw. 

3) Ontwerp- omzendbrief toegevoegd in bijlage 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 26.1.2010–30.6.2014 

Sektor(y) gospodarki Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działal
ność usługową 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2,50 (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 % 

Pomoc na działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

50,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.vlaanderen.be/landbouw/omkadering 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=195
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Numer pomocy X 60/10 

Państwo członkowskie Estonia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Eesti Töötukassa 
Lasnamäe 2 
11412 Tallinn Eesti 

www.tootukassa.ee 

Nazwa środka pomocy Palgatoetus ja puuetega ja pikaajalise tervisehäirega inimeste töötamise 
toetamine (2010 aasta) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Sotsiaalministri 10.12.2007 käskkiri nr 225 programm „Kvalifitseeritud 
tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2013”, programmi punktid 
3.2.3 ja 3.2.5.5 tegevused p 5.5 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2010–31.12.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EEK 85,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Euroopa Sotsiaalfond - 85,00 EEK (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 % — 

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

100,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.tootukassa.ee/public/THP_2010-2011.pdf
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Numer pomocy X 61/10 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) CORNWALL AND ISLES OF SCILLY 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Department of Energy and Climate Change 
3 Whitehall Place 
London 
SW1A 2AW 

www.decc.gov.uk 

Nazwa środka pomocy Deep Geothermal Challenge Fund (First Round) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Science and Technology Act 1965 (section 5) 
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1965/pdf/ukpga_19650004_en.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 22.12.2009–31.3.2010 

Sektor(y) gospodarki WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, 
GAZ, PARĘ WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZA
CYJNYCH, DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA 
I TECHNICZNA 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 4,00 (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 % 

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

4,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/what_we_do/uk_supply/energy_mix/renewable/explained/ 
geothermal/challenge_fund/challenge_fund.aspx 

Numer pomocy X 62/10 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) WALES 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Welsh Local Government Association 
Welsh Local Government Association 
Local Government House 
Drake Walk 
Cardiff 
United Kingdom 

http://www.wlga.gov.uk/english/ 

Nazwa środka pomocy Welsh Local Government Support for Employment (Disadvanta- 
ged/Disabled Workers) Scheme 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Local Government Act 2000 
http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts2000/ukpga_20000022_en_1 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2010–31.1.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 0,37 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka, Dopłata do oprocentowania, Dotacja, Zaliczki zwrotne 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

European Social Funda 
European Regional Development Funds - 0,37 GBP (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 % — 

Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnianie pracowników niepełnospraw
nych (art. 41) 

75,00 % — 

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

100,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.wlga.gov.uk/english/competition-and-state-aid/ 

Numer pomocy X 63/10 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) HAMBURG 
Obszary nieobjęte pomocą
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Organ przyznający pomoc Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
Stadthausbrücke 8 
20355 Hamburg 

http://www.hamburg.de/umwelt 

Nazwa środka pomocy Förderrichtlinie Unternehmen für Ressourcenschutz 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) von Hamburg 
Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt (HmbGVBl.) 1972, S. 10, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. November 2007 (HmbGVBl. S. 
402) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.11.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

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 % 

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) 

20,00 % 10 % 

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

20,00 % 10 % 

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

20,00 % 10 % 

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 50,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.hamburg.de/contentblob/1077484/data/foerderrichtlinie-antrag.pdf
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