
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 98/05) 

Numer pomocy X 664/2009 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) SCOTLAND 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Scottish Government 
European Structural Funds Division 
Meridian Court 
5 Cadogan Street 
Glasgow 
G2 6AT 
www.scotland.gov.uk/Topics/Business-Industry/support/17404/ 
StructuralFunds2007-2013 

Nazwa środka pomocy European Social Fund Scotland 2009 - 2013 Programme – Priority 2 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

European Community Act 1998 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 10.07.2009 - 31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 40,09 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

LUPS: CCI 2007UK052PO002 
H&I: CCI 2007UK052PO001 - 90,20 GBP (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 35,00 % 20 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 70,00 % 20 %
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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 % — 

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

100,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.scotland.gov.uk/esf 

http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/917/0093913.pdf 

Numer pomocy X 755/2009 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) SCOTLAND 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Quality Meat Scotland 
Rural Centre Ingliston 
Edinburgh 
EH28 8NZ 
http://www.qmscotland.co.uk/ 

Nazwa środka pomocy Research and Development for Meat Eating Quality 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Scottish Statutory Instrument 2008 no 77 agriculture, The Quality 
Meat Scotland Order 2008. 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc - The Scottish Meat Industry 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 24.08.2009 

Sektor(y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

GBP 1,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—

PL 16.4.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 98/21

http://www.scotland.gov.uk/esf
http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/917/0093913.pdf
http://www.qmscotland.co.uk/


Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc na działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

100,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.scotland.gov.uk/Topics/Research/About/EBAR/research-opportunities/CR200921 

Numer pomocy X 758/2009 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Department for Transport 
Zone 3/11, Great Minster House, 76 Marsham Street, London, SW1P 
3DR, UK 
www.dft.gov.uk 

Nazwa środka pomocy Green Bus Fund 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Grant will be paid under the powers conferred on the Secretary of State 
under section 5 of the Science and Technology Act 1965 Act 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 05.11.2009 - 31.03.2011 

Sektor(y) gospodarki Transport lądowy pasażerski miejski i podmiejski, Kierowanie podsta
wowymi rodzajami działalności publicznej 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 50,00 (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 % 

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) 

100,00 % —
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.dft.gov.uk/pgr/regional/buses/greenbusfund/ 

Numer pomocy X 770/2009 

Państwo członkowskie Węgry 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Magyar Köztársaság Kormánya 
H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4. 
www.kormany.hu 

Nazwa środka pomocy Kormány egyedi döntésével a nemzetgazdasági szempontból kiemel
kedő kutatás-fejlesztéshez nyújtott projekttámogatások 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

18/2009. (VIII. 5.) NFGM rendelet a Kormány egyedi döntésével 
a nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő kutatás-fejlesztéshez nyúj
tott projekttámogatások szabályairól 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 10.08.2009 - 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 17 000,00 (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 podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 100,00 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50,00 % 20 % 

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

25,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.itd.hu/engine.aspx?page=Itdh_Tokebehozatal
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Numer pomocy X 790/2009 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 32030/09/08100 

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

Organ przyznający pomoc Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 
http://www.mpo.cz 

Nazwa środka pomocy Školící střediska - 2. výzva 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 47/2002 Sb, o podpoře malého a středního podnikání; 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně někte
rých souvisejících zákonů; 
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 01.09.2009 - 31.03.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 1 000,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

SF-ERDF - 850,00 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 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.mpo.cz/dokument67183-strana2.html
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