
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 98/09) 

Numer pomocy X 137/2010 

Państwo członkowskie Łotwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Latvia 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Lauku atbalsta dienests 
Rīga, Republikas laukums 2 
http://www.lad.gov.lv/ 

Nazwa środka pomocy Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumi Nr. 132 “Kārtība, 
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu 
iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Atbalsts uzņēmumu radīšanai 
un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādo 
šanu)” ” (Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 37: 05.03.2010.) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany X 169/2008 
Izmaiņas ir veiktas atiecībā uz atbalsta kumulāciju, atbalsta intensitāti 
un attiecināmo izmaksu kopsummām un atbalsta pasākuma tiesisko 
ietvaru -izdoti jauni Ministru kabineta noteikumi. 

Czas trwania pomocy 15.03.2010 - 30.12.2013 

Sektor(y) gospodarki Chów i hodowla pozostałych zwierząt, Pozyskiwanie drewna, 
Górnictwo i wydobywanie gdzie indziej niesklasyfikowane, Działalność 
usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie, Produkcja arty
kułów spożywczych, Produkcja napojów, Produkcja wyrobów tekstyl
nych, Produkcja odzieży, Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawio
nych, Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; 
produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, 
Produkcja papieru i wyrobów z papieru, Poligrafia i reprodukcja zapi
sanych nośników informacji, Produkcja podstawowych chemikaliów, 
nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku 
syntetycznego w formach podstawowych, Produkcja pestycydów 
i pozostałych środków agrochemicznych, Produkcja farb, lakierów 
i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających, 
Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, 
wyrobów kosmetycznych i toaletowych, Produkcja klejów, Produkcja 
olejków eterycznych, Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, 
gdzie indziej niesklasyfikowana, Produkcja podstawowych substancji 
farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycz
nych, Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, Produkcja 
wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, 
Produkcja metali, Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych, 
Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych, Produkcja 
wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania 
gorącą wodą, Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; 
metalurgia proszków, Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; 
obróbka mechaniczna elementów metalowych, Produkcja wyrobów 
nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego 
przeznaczenia, Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, 
Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, 
Produkcja urządzeń elektrycznych, Produkcja maszyn i urządzeń, 
gdzie indziej niesklasyfikowana, Produkcja pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep, Produkcja pozostałego sprzętu transportowego
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Produkcja mebli, Produkcja wyrobów, pozostała, Naprawa 
i instalowanie maszyn i urządzeń, Wytwarzanie, przesyłanie, dystry
bucja i handel energią elektryczną, Zaopatrywanie w parę wodną 
i powietrze do układów klimatyzacyjnych, Pobór, uzdatnianie 
i dostarczanie wody, Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, Działal
ność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem 
odpadów; odzysk surowców, Działalność związana z rekultywacją 
i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami, Roboty budow
lane związane ze wznoszeniem budynków, Roboty związane z budową 
obiektów inżynierii lądowej i wodnej, Roboty budowlane specjalis
tyczne, Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, Sprzedaż, 
konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do 
nich, Magazynowanie i przechowywanie towarów, Restauracje 
i ruchome placówki gastronomiczne, Przygotowywanie żywności dla 
odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna dzia 
łalność usługowa, Działalność wydawnicza, Działalność w zakresie 
nagrań dźwiękowych i muzycznych, Działalność w zakresie architek
tury i inżynierii; badania i analizy techniczne, Badania naukowe i prace 
rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, Działal
ność w zakresie specjalistycznego projektowania, Działalność weteryna
ryjna, Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpie
czeństwa, Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku 
w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni, Praktyka lekarska 
i dentystyczna, Naprawa komputerów i artykułów użytku osobistego 
i domowego, Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych 
i futrzarskich, Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, Pogrzeby 
i działalność pokrewna 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

LVL 12,12 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

http://www.zm.gov.lv/doc_upl/LAP5_v_161109.pdf - 55,95 LVL (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 % 20 % 

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

8,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=206103 

Numer pomocy X 142/2010 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) BASILICATA 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Provincia di Potenza 
Via Consolini, 30 - 85100 - Potenza 
www.provincia.potenza.it
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Nazwa środka pomocy Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti di formazione 
continua aziendale e pluriaziendale rivolto ai lavoratori delle PMI 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Determinazione Dirigenziale n. 461 del 19/02/2010 - Pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 13 del 01/03/2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 01.03.2010 - 31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,32 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Programma Operativo F.S.E. 2007-2013 - Regione Basilicata - 
2,00 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.provincia.potenza.it/inside.asp?id=126&idNotizia=4494&pag=1 

Numer pomocy X 143/2010 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) VALLE D'AOSTA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Valle d'Aosta 
Piazza Deffeyes, 1 
11100 AOSTA 
www.regione.vda.it 

Nazwa środka pomocy Bando a favore di imprese per la realizzazione di progetti di innova
zione - anno 2010 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione della Giunta regionale n. 490 del 26 febbraio 2010
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 30.06.2010 - 31.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,80 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FESR 
Programma operativo competititvità regionale 2007/2013 - Valle 
d'Aosta 
Codice CCI 2007IT162PO014 - 0,72 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Pomoc na usługi doradcze w zakresie inno
wacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36) 

200 000,00 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.regione.vda.it/attiprod/contributi_ricerca_qualita/innovazione_i.asp 

Numer pomocy X 144/2010 

Państwo członkowskie Słowenia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego SI 

Nazwa regionu (NUTS) Slovenia 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Ministrstvo za finance 
Župančičeva 3 
1000 Ljubljana 
Slovenija 
http://www.mf.gov.si/slov/index.htm 

Nazwa środka pomocy Dodelitev državnih pomoči subjektom v ekonomskih conah - zaposlo
vanje 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zakon o ekonomskih conah (Uradni list RS, št. 37/07) in Zakon 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o ekonomskih conah (ZEC-C) 
Ur.l. RS, št. 19/2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy —
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Czas trwania pomocy 13.03.2010 - 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 0,38 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Środek fiskalny 

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 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ekonomskih conah (ZEC-C) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201019&stevilka=807 

Numer pomocy X 145/2010 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego NLD 

Nazwa regionu (NUTS) GROOT-AMSTERDAM 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Gemeente Amsterdam 
Weesperplein 4 
1000 AX Amsterdam 
www.amsterdamsklimaat.nl 

Nazwa środka pomocy Subsidieverordening met betrekking tot de aanschaf van elektrisch 
vervoer door ondernemingen 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Artikel 147 Gemeentewet 
Subsidieverordening met betrekking tot de aanschaf van elektrisch 
vervoer door ondernemingen 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 29.01.2010 - 31.12.2011
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Sektor(y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 3,00 (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) 

35,00 % 15 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.nieuwamsterdamsklimaat.nl/vervoer/amsterdam_elektrisch/subsidie
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