
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 88/05) 

Numer pomocy X 5/2008 

Państwo członkowskie Estonia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 
Aadress: Liivalaia 13/15, Tallinn 10118, Eesti 
http://www.eas.ee 

Nazwa środka pomocy Turismitoodete arendamise väikeprojektide toetamise meede 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. augusti 2008. a määrus nr 
75 „Turismitoodete arendamise väikeprojektide toetamise tingimused ja 
kord” (RTL, 26.08.2008, 72, 1013) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 29.08.2008 - 31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EEK 16,70 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Euroopa Regionaalarengu Fond - 100,00 EEK (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 

50,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13017398 

Numer pomocy X 6/2008 

Państwo członkowskie Estonia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) Estonia 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 
Aadress: Liivalaia 13/15, Tallinn 10118, Eesti 
http://www.eas.ee 

Nazwa środka pomocy Turismitoodete arendamise toetamise meede 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. augusti 2008. a määrus nr 
74 „Turismitoodete arendamise toetamise tingimused ja kord” (RTL, 
26.08.2008, 72, 1012) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 29.08.2008 - 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 50,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Euroopa Regionaalarengu Fond - 300,00 EEK (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 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13017394 

Numer pomocy X 10/2008 

Państwo członkowskie Estonia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) 
Narva mnt 3 
Tartu 51009 
http://www.pria.ee/ 

Nazwa środka pomocy Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus
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Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Põllumajandusministri 21. august 2008. a määrus nr 87 „Metsandus
saadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse saamise nõuded, 
toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RTL 2008, 
73, 1016) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS221/2007 
Muudatuse eesmärk on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 
1.5 „Metsa majandusliku väärtuse parandamine ja metsandussaadustele 
lisandväärtuse andmine” alategevuse metsandussaadustele lisandväärtuse 
andmine, määruse (EÜ) nr 800/2008 tingimustega vastavusse viimine. 

Czas trwania pomocy 01.09.2008 - 31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EEK 17,67 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond (EAFRD) Eesti Maaelu 
Arengukava 2007-2013 alusel. - 79,50 EEK (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 

50,00 % — 

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

50,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13017779 

Numer pomocy X 14/2008 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc LASA Brandenburg GmbH 
Wetzlarer Straße 54 
14482 Potsdam 
http://www.lasa-brandenburg.de 

Nazwa środka pomocy Richtlinie zur Förderung der Kompetenzentwicklung durch Qualifizie
rung in kleinen und mittleren Unternehmen im Land Brandenburg
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Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 44 Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg nebst den dazu 
erlassenden Verwaltungsvorschriften 
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I vom 
21.04.1999 (GVBl. I/99, S. 106), zuletzt geändert durch Artikel 14 des 
Gesetzes vom 28.06.2006 (GVBl. I/06, S. 74, 85) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 01.07.2008 - 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 7,00 (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 % 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.lasa-brandenburg.de/fileadmin/user_upload/FM-dateien/foerderprog/rl_kompetenzentwicklung. 
pdf 

Numer pomocy X 17/2008 

Państwo członkowskie Estonia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Enterprise Estonia 
Liivalaia 13/15, 10118 Tallinn 
http://www.eas.ee 

Nazwa środka pomocy Aid for the involvement of highly qualified personnel. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Title: 
1) „Arendustöötajate kaasamise toetamise tingimused ja kord”, 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. septembri 2008. 
a määrus nr 81 (RTL, 29.09.2008, 81, 1120). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy —
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Czas trwania pomocy 29.09.2008 - 31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EEK 35,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

European Social Fund - 210,00 EEK (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

— — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13032202
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