
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 75/11) 

Numer pomocy X 53/2009 

Państwo członkowskie Rumunia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego - 

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

Organ przyznający pomoc Administratia Fondului pentru Mediu 
Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sector 6, cod 060031, Bucuresti. 
Tel./fax +40 021 319 48 49 
www.afm.ro 

Nazwa środka pomocy Modificarea Schemei de ajutor de stat regional privind promovarea 
tehnologiilor curate si a producerii energiei din surse regenerabile de 
energie 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Hotararea Comitetului de Avizare a Administratiei Fondului pentru 
Mediu nr. 6/2008 privind suplimentarea bugetului Schemei de ajutor 
de stat regional privind promovarea tehnologiilor curate si a producerii 
energiei din surse regenerabile de energie si a numarului agentilor 
economici beneficiari ai acesteia. Hotararea Comitetului de Avizare 
nr. 15/2007 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional 
privind promovarea tehnologiilor curate si a producerii energiei din 
surse regenerabile de ene 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XR 150/07 
Modificarea bugetului si a numarului de beneficiari 

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 

ROL 723,00 (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 % - 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.afm.ro/main/proiecte_stuf/scheme_finantare/hotararea_6-01_10_2008.pdf 

http://www.afm.ro/main/proiecte_stuf/scheme_finantare/proiect_tehnologii_curate_energii_surse_ 
regenerabile.pdf
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Numer pomocy X 55/2009 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego IT09 

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

Organ przyznający pomoc Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il lavoro 
e l'Innovazione 
Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari 
www.sistema.puglia.it; www.regione.puglia.it 

Nazwa środka pomocy „Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione” 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

L.R. n. 7 del 12/05/04, art. 44, comma 3 „Statuto della Regione Puglia” 
L.R. n. 10 del 29/06/04 
Regolamento n. 9 del 26/06/08 modificato con DGR n. 2322 del 28/ 
11/2008 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy - 

Czas trwania pomocy 19.01.2009 - 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 125,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje - 

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

Odesłanie do decyzji Komisji - 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

PO Fesr Puglia 2007/2013 - 58,00 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 

30,00 % 20 % 

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

50,00 % - 

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

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 % - 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.sistema.puglia.it
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Numer pomocy X 202/2009 

Państwo członkowskie Estonia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego - 

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

Organ przyznający pomoc Tööturuamet 
Ehitajate tee 114, Tallinn 
www.tta.ee 

Nazwa środka pomocy Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse rakendamine 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Tööturuteenuste ja -toetuste seadus (RT I 2005, 54 ,430) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XE15/2006 
Meetme viimine kooskõlla komisjoni määrusega (EÜ) nr 800/2008 EÜ 
asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat 
liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi 
määrus) tingimustega 

Czas trwania pomocy 23.11.2008 - 31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EEK 3,49 (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 na rekompensatę dodatkowych 
kosztów związanych z zatrudnieniem pracow
ników niepełnosprawnych (art. 42) 

50,00 % - 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13068696 

Numer pomocy X 562/2009 

Państwo członkowskie Węgry 

Numer referencyjny państwa członkowskiego -
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Nazwa regionu (NUTS) Hungary 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a), Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Önkormányzati Minisztérium 
1051 Budapest, József A. utca 2-4. 
http://www.otm.gov.hu 

Nazwa środka pomocy A Turisztikai Célelőirányzatból nyújtott képzési támogatás 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

A Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes 
szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy - 

Czas trwania pomocy 03.04.2009 - 31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

HUF 5,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje - 

Instrument pomocy (art. 5) Dopłata do oprocentowania, Inne, Dotacja - visszatérítendő támogatás 

Odesłanie do decyzji Komisji - 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

- 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.kozlonykiado.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2009&szam=42 

Numer pomocy X 1/2010 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego - 

Nazwa regionu (NUTS) WOLFSBURG, KRFR.ST. 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc NBank 
Günther-Wagner-Allee 12 - 16 
30177 Hannover 
www.nbank.de
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Nazwa środka pomocy Zuwendung zur Förderung der Integration von Frauen in den Arbeit
smarkt (FIFA) - für Volkswagen Qualifizierungsgesellschaft mbH, Major- 
Hirst-Str. 11, 38442 Wolfsburg, Projekt: UnternehmensWert - Förde
rung und Stärkung einer familienfreundlichen Unternehmens- und 
Führungskultur" 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der 
Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt (FIFA) - MBl. 2007, Nr. 49, 
Seite 1399 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy - 

Czas trwania pomocy 01.01.2010 - 31.12.2010 

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

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,19 (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 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60,00 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

www.vw-qg.de
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