
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 75/09) 

Numer pomocy X 301/2009 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego - 

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

Organ przyznający pomoc Sächsische Aufbaubank - Förderbank 
Pirnaische Strasse 9 
01069 Dresden 
www.sab.sachsen.de 

Nazwa środka pomocy Einstellung arbeitsloser Personen in zusätzliche Arbeitsverhältnisse 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Vorhabensbereich C. der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums 
für Wirtschaft und Arbeit über die Förderung von aus dem Europäis
chen Sozialfonds mitfinanzierten Vorhaben für mehr Arbeit, mehr 
Selbständigkeit und mehr Beschäftigungsfähigkeit vom 26.08.2008 
zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 29.01.2009;§§ 23, 
44 der Sächsischen Haushaltsordnung; Verordnung (EG) 1083/2006 
(Allgemeine Strukturfondsverordnung), Verordnung (EG) 1081/2006 
(ESF-Verordnung) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XE 1/2008 
Anpassung an die AGFVO 

Czas trwania pomocy 01.02.2009 - 31.12.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 33,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje - 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji - 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

CCI-Nr.: 2007 DE 051 PO 004 - 26,90 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 % 

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

50,00 %
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://revosax.sachsen.de/GetXHTML.do?sid=8073112486458 

http://www.smwa.sachsen.de/set/431/Endfassung_VwV_290109_aenderung_ESF-Richtlinie_ 
Beschaeftigungsfoerderung.pdf 

Numer pomocy X 500/2009 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego - 

Nazwa regionu (NUTS) SARDEGNA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Autonoma della Sardegna, Centro Regionale di Programma
zione 
Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari 
http://www.regione.sardegna.it/index.html 

Nazwa środka pomocy Pacchetti Integrati di Agevolazioni (P.I.A.) „Industria, Artigianato 
e Servizi” 
DELIBERAZIONI G.R. n. 49/22 del 28.11.2006, n. 27/19 del 
13.05.2008 e n. 21/17 del 5.05.2009. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

L.R. n. 7/2005 e s.m.i., art. 11. 
Deliberazione Giunta Regionale n. 49/22 del 28.11.2006, n. 27/19 del 
13.05.2008 e n. 21/17 del 5.05.2009. 
Direttive di attuazione 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy - 

Czas trwania pomocy 05.05.2009 - 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 150,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje - 

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

Odesłanie do decyzji Komisji - 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR 2007 - 2013 - 60,00 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 

25,00 % 20 % 

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

20,00 % 

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

50,00 % 

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

PL 24.3.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 75/47

http://revosax.sachsen.de/GetXHTML.do?sid=8073112486458
http://www.smwa.sachsen.de/set/431/Endfassung_VwV_290109_aenderung_ESF-Richtlinie_Beschaeftigungsfoerderung.pdf
http://www.smwa.sachsen.de/set/431/Endfassung_VwV_290109_aenderung_ESF-Richtlinie_Beschaeftigungsfoerderung.pdf
http://www.regione.sardegna.it/index.html


Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50,00 % 35 % 

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

25,00 % 35 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75,00 % 

Pomoc na pokrycie kosztów praw własności 
przemysłowej dla MŚP (art. 33) 

80,00 % 

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

200,00 EUR 

Pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko 
wykwalifikowanego personelu (art. 37)v 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25,00 % 30 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60,00 % 30 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20090513135119.pdf 

Numer pomocy X 98/2010 

Państwo członkowskie Dania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego - 

Nazwa regionu (NUTS) DANMARK 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Arbejdsmarkedsstyrelsen 
Holmens Kanal 20 
1016 København K 
www.ams.dk 

Nazwa środka pomocy Ansættelse med løntilskud (bemærk, at denne indberetning også 
omfatter støtteordning NN33/2004 samtidig med N172/2003). 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bekendtgørelse nr. 1428 af 14. december 2009 af lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. Bekendtgørelse nr. 743 af 3. juli 2009 om en 
aktiv beskæftigelsesindsats (bemærk, at denne indberetning også 
omfatter støtteordning NN33/2004 samtidig med N172/2003). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Przedłużenie N172/2003 
Frem til 31. december 2013. 
Zmiany N172/2003 
Samtlige den ændrede ordnings betingelser er i overensstemmelse med 
forordning nr. 800/2008, hvorefter godkendelse af ordningen ikke er 
fornøden (den oprindelige ordning hviler både på godkendelse og tidli
gere gruppefritagelsesforordning - forordning nr. 800/2008 udvider 
den omfattede aldersgruppe for indsatsen for unge efter 6 måneders 
ledighed, og bringer dermed Danmarks ordning i overensstemmelse 
med den nugældende gruppefritagelsesforordning og den oprindeligt 
godkendte ordning). Mulighed for indsats før 6 måneders ledighed 
i den gamle, godkendte løntilskudsordning (for personer med særlig 
risiko for langvarig ledighed) er udgået i den nugældende ordning, 
i overensstemmelse med betingelserne i forordning 800/2008. 

Czas trwania pomocy 31.12.2008 - 31.12.2013 

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

PL C 75/48 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.3.2010

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20090513135119.pdf
http://www.ams.dk


Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

DKK 664,10 (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 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 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=128679 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125983 

Numer pomocy X 100/2010 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego ES 

Nazwa regionu (NUTS) CATALUNA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM) 
Passeig de Gràcia, 129 
08008 Barcelona 
www.acc10.cat 

Nazwa środka pomocy Ayudas para incentivar la participación de agentes en las convocatorias 
Eranet de los proyectos Eurotransbio y Manunet 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución IUE/397/2009, de 16 de diciembre, por la que se aprueban 
las bases reguladoras y se abre la convocatoria para el año 2010 de las 
líneas de ayuda a la investigación, el desarrollo y la innovación (Dentro 
de esta Resolución hay diversas ayudas; esta comunicación se refiere 
a las ayudas destinadas a incentivar la participación de agentes catalanes 
en las convocatorias Eranet de los proyectos Eurotransbio y Manunet 
(apartado 3 del anexo 2 de las bases reguladoras). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy - 

Czas trwania pomocy 20.01.2010 - 31.12.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo

PL 24.3.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 75/49

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=128679
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125983
http://www.acc10.cat


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)) 65,00 % 20 % 

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

40,00 % 20 % 

Pomoc na pokrycie kosztów praw własności 
przemysłowej dla MŚP (art. 33) 

70,00 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.gencat.net/eadop/imagenes/5548/09330101.pdf 

Numer pomocy X 101/2010 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego ES 

Nazwa regionu (NUTS) CATALUNA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM) 
Passeig de Gràcia, 129 
08008 Barcelona 
www.acc10.cat 

Nazwa środka pomocy Ayudas para la realización de proyectos de núcleos cooperativos de I+D 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución IUE/397/2009, de 16 de diciembre, por la que se aprueban 
las bases reguladoras y se abre la convocatoria para el año 2010 de las 
líneas de ayuda a la investigación, el desarrollo y la innovación (Dentro 
de esta Resolución hay diversas ayudas; esta comunicación se refiere 
a las ayudas destinadas a incentivar la realización de proyectos de 
núcleos cooperativos de investigación industrial y desarrollo experi
mental (apartado 2 del anexo 2 de las bases reguladoras). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy - 

Czas trwania pomocy 20.01.2010 - 31.12.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 12,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje -
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Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji - 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Subvención global para la Innovació Empresarial del FEDER (Decisión 
de la comisión de 7.12.2007-código del PO: 2007ES162PO006) - 
6,00 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 65,00 % 20 % 

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

40,00 % 20 % 

Pomoc na pokrycie kosztów praw własności 
przemysłowej dla MŚP (art. 33) 

70,00 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.gencat.net/eadop/imagenes/5548/09330101.pdf
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