
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 88/08) 

Numer pomocy X 63/2008 

Państwo członkowskie Francja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) FRANCE 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Délégation interministérielle à l'aménagement et la compétitivité des 
territoires (DIACT) 
8 rue de Penthièvre 
75800 Paris Cedex 08 

www.diact.gouv.fr 

Nazwa środka pomocy Régime cadre exempté de notification relatif aux aides pour la protec
tion de l’environnement pris sur la base du règlement général d’exem
ption par catégorie n o 800/2008 du 6 août 2008 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Pour les interventions de l’Etat: article 20 de la constitution du 
4 octobre 1958 ainsi que les articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 
4211-1 du Code général des collectivités territoriales. 

Pour les collectivités territoriales et leurs groupements: articles L. 1511- 
1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que 
modifiés par l’article 1er de la loi n o 2004-809 du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 13.10.2008-31.12.2008 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 50,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 0,50 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka, Dopłata do oprocentowania, Gwarancja, Dotacja, Zaliczki 
zwrotne 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Programmes opérationnels de l'objectif convergence et de l'objectif 
compétitivité et de l'empoi des fonds structuels communautaires - 
4,00 EUR (w mln)
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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 na nabycie nowych środków trans
portu spełniających normy surowsze niż 
normy wspólnotowe lub podnoszących 
poziom ochrony środowiska w przypadku 
braku norm wspólnotowych (art. 19) 

35,00 % 20 % 

Pomoc na szybkie przystosowanie MŚP do 
przyszłych norm wspólnotowych (art. 20) 

15,00 % — 

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 % 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.diact.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/aides_aux_entreprises_626/ 

Numer pomocy X 64/2008 

Państwo członkowskie Francja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) FRANCE 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Délégation interministérielle à l'aménagement et la compétitivité des 
territoires (DIACT) 
8 rue de Penthièvre 
75800 Paris Cedex 08 
www.diact.gouv.fr 

Nazwa środka pomocy Régime cadre exempté de notification relatif aux aides à la formation 
pris sur la base du Règlement général d’exemption par catégorie n o 
800/2008 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Pour les interventions de l’Etat: article 20 de la constitution du 
4 octobre 1958 ainsi que les articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 
4211-1 du Code général des collectivités territoriales. 

Pour les collectivités territoriales et leurs groupements: articles L. 1511- 
1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que 
modifiés par l’article 1er de la loi n o 2004-809 du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales.
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 13.10.2008-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 60,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 3,00 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka, Dopłata do oprocentowania, Gwarancja, Dotacja, Zaliczki 
zwrotne 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

programmes opérationnels des fonds structurels pour la période 2007- 
2013 - 25,00 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.diact.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/aides_aux_entreprises_626/ 

Numer pomocy X 65/2008 

Państwo członkowskie Francja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) FRANCE 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Délégation interministérielle à l'aménagement et la compétitivité des 
territoires (DIACT) 
8 rue de Penthièvre 
75800 Paris Cedex 08 
www.diact.gouv.fr 

Nazwa środka pomocy Régime cadre exempté de notification relatif aux aides à l’investissement 
et à l’emploi en faveur des PME pris sur la base du Règlement général 
d’exemption par catégorie n o 800/2008 du 6 août 2008 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Pour les interventions de l’Etat: article 20 de la constitution du 
4 octobre 1958 ainsi que les articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 
4211-1 du Code général des collectivités territoriales. 

Pour les collectivités territoriales et leurs groupements: articles L. 1511- 
1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que 
modifiés par l’article 1er de la loi n o 2004-809 du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales.
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 13.10.2008-31.12.2008 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 160,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 10,00 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka, Dopłata do oprocentowania, Gwarancja, Dotacja, Zaliczki 
zwrotne 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Programmes opérationnels de l'objectif convergence et de l'objectif 
compétitivité et de l'emploi des fonds structurels communautaires - 
50,00 EUR (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) 

75,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.diact.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/aides_aux_entreprises_626/ 

Numer pomocy X 70/2008 

Państwo członkowskie Cypr 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 25.06.001.733 

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

Organ przyznający pomoc Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού 
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού 
Γραφεία Κεντρικής Υπηρεσίας 
Λεωφόρος Λεμεσού 19, 
P.O.Box 24535 
CY 1390 Λευκωσία 

www.visitcyprus.biz 

Nazwa środka pomocy Σχέδιο κινήτρων για επενδύσεις αειφόροου εμπλουτισμού και αναβάθμισης 
του τουριστικού προϊόντος 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρμόδιας Αρχής ημερομηνίας 
30/09/08 και απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 29/10/ 
2008. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 12.11.2008-31.12.2008
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Sektor(y) gospodarki Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, Obiekty noclegowe tury
styczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, Działalność zwią
zana z organizacją targów, wystaw i kongresów, Działalność szpitali, 
Działalność muzeów, Działalność obiektów sportowych, Działalność 
wesołych miasteczek i parków rozrywki, Działalność usługowa zwią
zana z poprawą kondycji fizycznej 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2,60 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Ε(200)ημερ.17.09.2007 - 11,05 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 

15,00 % 20 % 

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

20,00 % — 

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

35,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.visitcyprus.biz 

Numer pomocy X 17/2009 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego CZ.1.02/5 

Nazwa regionu (NUTS) Strední Cechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, 
Strední Morava, Moravskoslezko 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

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

Nazwa środka pomocy oblast podpory 5.1. – Omezování průmyslového znečištění a snižování 
environmentálních rizik 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Směrnice Rady 96/82/ES 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/105/ES 
Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 
Zákon č. 59/2006 Sb., zákon o prevenci závažných havárií 
Zákon 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České 
republiky 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy —
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Czas trwania pomocy 01.01.2009-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 331,00 (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: 
ERDF 
Max. 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů, 15 % národní 
kofinancování - 288,00 CZK (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 

40,00 % 20 % 

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

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) 
(Odeslanie do wlasciwych standardów: viz 
výše Vnitrostátní právní základ) 

35,00 % 20 % 

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

50,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.opzp.cz
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