
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 75/05) 

Numer pomocy X 80/2010 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) NIEDEROESTERREICH 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Niederösterreichischer Wirtschafts- und Tourismusfonds 
Landhausplatz 1 
3109 St. Pölten 
www.noe.gv.at 

Nazwa środka pomocy Spezielle Richtlinien des Niederösterreichischen Wirtschafts- und 
Tourismusfonds für die Förderung von Investitionen 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

(1) Allgemeine Richtlinien des Niederösterreichischen Wirtschafts- und 
Tourismusfonds 

2) Spezielle Richtlinien des Niederösterreichischen Wirtschafts- und 
Tourismusfonds für die Förderung von Investitionen 

(3) Niederösterreichisches Wirtschafts- und Tourismusfondsgesetz 
7 300 in der jeweils gültigen Fassung 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany X40/2009 
— Verlängerung der Kreditlaufzeit bei Krediten zwischen € 50.000 

und € 100.000 
— Förderbarkeit von Errichter/Betreiber-Modellen für Unternehmen 

der Tourismus- und Freizeitwirtschaft 
— Verbesserung der Definition bei Schwerpunktaktion Unternehmens

gründung und -übernahme 

Czas trwania pomocy 01.01.2010 - 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 62,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka, Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Programm Regionale Wettbewerbsfähigkeit Niederösterreich 
(CCI: 2007AT162PO001) - 25,10 EUR (w mln)
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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 

20,00 % 20 % 

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

20,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.noe.gv.at/bilder/d43/1001_Richtlinie_Investition_ab_20100101.pdf 

Numer pomocy X 81/2010 

Państwo członkowskie Estonia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Ettevõtluse Arendamise Sihatasutus 
Lasnamäe 2, 11412 Tallinn, Eesti Vabariik 
www.eas.ee 

Nazwa środka pomocy Tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetus 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

1) Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuste seadus (RTI, 22.12.2006, 
59, 440). 

2) Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus 25.01.2010 nr 9 
„Tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetuse tingimused ja 
kord” 

(RTL, 29.01.2010, 5, 87). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany X 375/2009 
a. Meetme kogueelarve suurendamine 944 mln kroonini 
b. Taotlejate sihtgrupi laiendamine (enne ainult töötleva tööstuse 

sektori ettevõtja, nüüd kõik, kelle projekt on suunatud töötleva 
tööstuse sektorile; suure mõjuga investori ja allhankija lisamine): 

c. Abi osakaalu suurendamine (enne 20 % abikõlblikest kuludest 
suurettevõtja kohta, nüüd 25 % suure mõjuga investori ja allhankija 
puhul). 

Czas trwania pomocy 01.02.2010 - 31.12.2013 

Sektor(y) gospodarki PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EEK 236,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

European Regional Development Fond (ERDF) - 236,00 EEK (w mln)
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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 

25,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13271267 

Numer pomocy X 82/2010 

Państwo członkowskie Węgry 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Eger Megyei jogú Város Önkormányzata 
H-3300 Eger, Dobó I. tér 2. 
www.eger.hu 

Nazwa środka pomocy Eger Megyei Jogú Város vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató 
programja 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2009. (I. 30.) sz. rende
lete Eger Megyei Jogú Város vállalkozásfejlesztési és befektetés-támo
gató programjáról 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 26.02.2010 - 31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

HUF 2,00 (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 % 

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

50,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.eger.hu 

http://www.eger.hu/portals/0/közgyulesek/rendeletek/2_2009_vallakozasfejlesztesi_program.pdf
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Numer pomocy X 84/2010 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Assessorato delle Attività Produttive - Dipartimento delle Attività 
Produttive 
Via degli Emiri, 45 90145 Palermo 
http://www.regione.sicilia.it/Cooperazione/ 

Nazwa środka pomocy Aiuto agli investimenti per le imprese inserite in un piano di sviluppo 
di filiera di cui al P.O. FESR Sicilia 2007/2013, obiettivo operativo 
5.1.1, linee di intervento 5.1.1.1 - 5.1.1.2 - 5.1.1.3. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Art.6 della L.r. 6.8.2009 n.9 , pubblicata nella GURS n.38 del 
14.08.2009; D.A. 2995 del 12.11.2009 che approva le direttive per 
la concesione delle agevolazioni del PO FESR Sicilia 2007/2013, Obiet
tivo operativo 5.1.1, linee d'intervento 5.1.1.1,5.1.1.2 e 5.1.1.3. D.D.G. 
3456 del 28.12.2009 pubblicato in GURS n.61 del 31.12.2009. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 31.12.2009 - 31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 24,87 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

PO FESR Sicilia 2007/2013, Obiettivo operativo 5.1.1, linee d'inter
vento 5.1.1.1, 5.1.1.2 e 5.1.1.3. - 49,74 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 % 

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

20,00 % — 

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) 

35,00 % 20 % 

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

60,00 % 20 %
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Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych (art. 23) 

40,00 % 25 % 

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 50,00 % 20 % 

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

50,00 % — 

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27) 50,00 % — 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 100,00 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50,00 % 20 % 

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

25,00 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75,00 % — 

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

100,00 EUR — 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.regione.sicilia.it/Cooperazione/distretti/homedistretti.html 

http://www.gurs.regione.sicilia.it/Indicep1.htm 

Numer pomocy X 85/2010 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Assessorato delle Attività produttive. Dipartimento delle Attività 
produttive 
via degli Emiri n. 45 
90145 Palermo 
http://www.regione.sicilia.it/Cooperazione/ 

Nazwa środka pomocy Aiuti agli investimenti per le imprese artigiane, con procedura 
a sportello, di cui al PO FESR 2007-2013, obiettivo operativo 5.1.3, 
linea d'intervento 5.1.3.1. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Art. 7 della L.R. n. 9 del 06/08/2009 pubblicata nella GURS n. 38 del 
14/08/2009. Decreto dell'Assessore alla Cooperazione n. 2937 del 05/ 
11/2009 che approva le direttive per la concessione dellle agevolazioni 
del PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3, linea d'intervento 
5.1.3.1. Decreto del Dirigente Generale della Cooperazione n. 3452 del 
28/12/2009 pubblicato nella GURS S.O. n. 61 del 31/12/2009. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 31.12.2009 - 31.12.2013 

Sektor(y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
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Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 25,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

P.O. FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3, linea d'intervento 
5.1.3.1. - 12,50 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://www.regione.sicilia.it/Cooperazione/artigianato/ 

http://www.gurs.regione.sicilia.it/Indicep1.htm
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