
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 88/03) 

Numer pomocy X 11/2009 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego CZ.1.02/3 

Nazwa regionu (NUTS) Czech Republic 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a), Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Ministerstvo životního prostředí ČR 
Vršovická 65, Praha 10, 110 00 
www.env.cz 

Nazwa środka pomocy OP ŽP, prioritní osa 3 – udržitelné využívání zdrojů energie oblast 
podpory 3.1- výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zaří
zení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny 
a kombinované výroby tepla a elektřiny 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Směrnice evropského parlamentu a rady 2004/8/ES o podpoře kombi
nované výroby tepla a elektřiny 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropy 2001/77/ES ze dne 
27. září 2001 o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů 
v podmínkách vnitřního trhu s elektřinou 180/2005 Sb., zákon 
o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 86/2002 
Sb., zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů ve 
znění pozdějších předpisů 
Zákon 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 01.01.2009 - 30.12.2013 

Sektor(y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO, Produkcja wyrobów 
z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze 
słomy i materiałów używanych do wyplatania, Wytwarzanie 
i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze 
do układów klimatyzacyjnych, Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, 
EDUKACJA, OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA, Działal
ność usługowa indywidualna, pozostała 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 1 549,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Operační program Životní prostředí, zdroj financování: 
Fond Soudržnosti 
Max. 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů, 15 % národní 
kofinancování - 1 347,00 CZK (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

20,00 % —
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Pomoc w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

60,00 % 20 % 

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

45,00 % 20 % 

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

45,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.opzp.cz 

Numer pomocy X 114/2009 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) UNITED KINGDOM 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Department for Work and Pensions 
Disability and Work Division 
Level 10, Moorfoot 
Sheffield S1 4PQ UK 
www.dwp.gov.uk 

Nazwa środka pomocy Exemption from paying the UK Pension Protection Fund levy 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Pensions Act 2004 
Regulation 2(d) Pension Protection Fund (Entry Rules) Regulation 2005 
(SI 2005/590) – 
http://www.pensionprotectionfund.org.uk/index/pension_protection_ 
levy-2.htm 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 
Remploy Ltd 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 01.12.2008 

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

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

GBP 0,80 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pozostałe PodaćExemption from paying the UK Pension Protection 
Fund levy. 

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

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.dwp.gov.uk/resourcecentre/remploy-ppf-exemption.asp
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Numer pomocy X 119/2009 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione Centrale istruzione,formazione e cultura / Servizio interventi 
per il sistema formativo / Via San Francesco n. 37 / 34133 Trieste / 
Italia 
www.regione.fvg.it 

Nazwa środka pomocy Aiuti destinati alla formazione 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

L.845 dd. 21.12.1978 «L. quadro in materia di formazione professio
nale» L.R. 76 dd. 16.11.1982 «Ordinamento della formazione profes
sionale»; PO FSE Regione FVG obiettivo 2 2007-2013, Asse 
i Adattabilità; deliberazione della giunta regionale n. 2978 dd. 
30.12.2008 «Aiuti alla formazione destinati alle imprese operanti in 
Regione FVG». 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 01.01.2009 - 30.06.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 47,88 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FSE, Programma Operativo della Regione FVG, Obiettivo 2, 2007/ 
2013, Asse I Adattabilità. 
Approvato con decisione C(2007)5480 dd.07.11.2007 ed adottato con 
delibera della giunta regionale n. 2798 dd. 16.11.2007 - 18,05 EUR (w 
mln) 

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.regione.fvg.it/asp/delibereInternet/asp/internet/layout2008_2.asp?pag=1&tx_dataDel=30.12.2008
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Numer pomocy X 111/2010 

Państwo członkowskie Grecja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) ELLADA 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a), Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs, GSRT, 
EYSED ETAK 
14-18, Mesogeion Street, Athens, Greece, 11527 
www.gsrt.gr 

Nazwa środka pomocy Aid for new and Small-Medium enterprises. 
Sub-action: Support of new enterprises for RTD actions 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Low 1514/1985 and all its amendments, mainly article 23, par. 3 of 
Low 2741/1999 and article 34 of Low 2843/2000 
Low 2919/2001 and all its amendments, mainly article 4 of Low 
3440/2006 
Presidential Decree 274/2000 and all its amendments, mainly the 
article 18 of Law 3777/2009§ 
Low 3614/07 and all its amendments 
Ministerial Decision 14053/ΕΥΣ1749 and all its amendments 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 01.03.2010 - 31.12.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2,26 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

ERDF - 8,46 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

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

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

45,00 % — 

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

70,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6240
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Numer pomocy X 112/2010 

Państwo członkowskie Grecja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) ELLADA 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a), Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs, GSRT, 
EYSED ETAK 
14-18, Mesogeion Avenue, Athens, Greece, 11527 
www.gsrt.gr 

Nazwa środka pomocy Cooperation 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Law 1514/1985 and all its amendments, mainly article 23, par. 3 of 
Law 2741/1999 and article 34 of Law 2843/2000 
Law 2919/2001 and all its amendments, mainly article 4 of Law 3440/ 
2006 
Presidential Decree 274/2000 and all its amendments, mainly the 
article 18 of Law 3777/2009 
Law 3614/07 and all its amendments 
Ministerial Decision 14053/ΕΥΣ1749 and all its amendments 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 01.03.2010 - 31.12.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 13,93 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

ERDF - 62,70 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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)) 80,00 % — 

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

60,00 % — 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75,00 % — 

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

100,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6263
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