
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 109/07) 

Numer środka pomocy państwa X 553/09 

Państwo członkowskie Węgry 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Hungary 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a), Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
1054 Budapest, Alkotmány u. 3 
www.szmm.gov.hu 

Nazwa środka pomocy Fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formá
jában nyújtott támogatás 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Törvényi szinten: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 16.§-a. 
Végrehajtási rendelet szintjén: a foglalkoztatást elősegítő támogatáso
król, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek 
kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM 
rendelet 11.§-a. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 23.2.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

HUF 600,00 (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 w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnianie pracowników niepełnospraw
nych (art. 41) 

60,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100004.TV 

www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600006.MUM
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Numer środka pomocy państwa X 554/09 

Państwo członkowskie Węgry 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Hungary 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a), Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
1054 Budapest, Alkotmány u. 3 
www.szmm.gov.hu 

Nazwa środka pomocy Hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formá
jában nyújtott támogatás 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Törvényi szinten: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 16.§-a. 
Végrehajtási rendelet szintjén: a foglalkoztatást elősegítő támogatáso
król, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek 
kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM 
rendelet 11.§-a. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 23.2.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

HUF 6 300,00 (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 w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnienie pracowników znajdujących się 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 40) 

50,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100004.TV 

www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600006.MUM 

Numer środka pomocy państwa X 561/09 

Państwo członkowskie Francja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Centre National de la Cinématographie 
12 rue de Lübeck 
75116 Paris 
France 
www.cnc.fr 

Nazwa środka pomocy Soutien aux investissements des industries techniques 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Décret n o 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier des 
industries techniques de la cinématographie et de l'audiovisuel (JO du 
21 mars 2006), modifié par le Décret n o 2008-1015 du 1er octobre 
2008 (JO du 3 octobre 2008) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.7.2009–31.12.2011 

Sektor(-y) gospodarki Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów 
telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2,50 (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 inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

20,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.cnc.fr/Site/Template/A2.aspx?SELECTID=24&ID=25&TextId=241&Dsecteur=0&Dtexte= 
0&Dpublication=0&ret=1&t=1 

Numer środka pomocy państwa X 564/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc FONDARTIGIANATO – Fondo Artigianato Formazione 
Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63 
00185 Roma 
Italia 
http://www.fondartigianato.it/
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Nazwa środka pomocy INVITO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’DI FORMAZIONE 
CONTINUA 
— PER LO SVILUPPO TERRITORIALE 
— NELL’AMBITO DI PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE E/O 

RISTRUTTURAZIONE DI AZIENDE IN CRISI 
— A SOSTEGNO DEL MEZZOGIORNO 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Art. 118 della legge 19 dicembre 2000, n. 388 (G.U. n. 302 del 
29 Dicembre 2000) 

— Art. 48 della legge 27 dicembre 2002, n o 289 (G.U. n. 305 del 
31 Dicembre 2002) 

— Art. 1, comma 151, della legge 30 dicembre 2004, n o 311 (G.U. 
n. 306 del 31 Dicembre 2004) 

— Art. 13, comma 13, del decreto legge 14 marzo 2005, n o 35, 
convertito nella legge 14 maggio 2005, n o 80 (G.U. n. 111 del 
14 Maggio 2005) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 11.5.2009–31.12.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 17,00 (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 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.fondartigianato.it/inviti_formazione_1_2009.html 

http://www.fondartigianato.it/ 

Numer środka pomocy państwa X 622/09 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) OBEROESTERREICH 
Obszary mieszane
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Organ przyznający pomoc Amt der oberösterreichischen Landesregierung, Abt. Wirtschaft 
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz 
www.land-oberoesterreich.gv.at 

Nazwa środka pomocy Wirtschafts-Implusprogramm des Landes Oberösterreich bis 
31.12.2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Förderungsrichtlinie Wirtschafts-Impulsprogramm des Landes Oberö
sterreich für den Zeitraum 1.1.2009–31.12.2013 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Przedłużenie XS 162/2007; XR115/2007 
Verlängerung 
XS 162/2007 
XR 115/2007 

Czas trwania pomocy 30.6.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

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 % 

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na 
zatrudnienie (art. 13) Program pomocy 

16,00 % 36 % 

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

20,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/SID-7054BD6B-7162A1DB/ooe/hs.xsl/26536_DEU_ 
HTML.htm# 

http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xbcr/SID-B7BB5205-3FEC559E/ooe/WIP_RL_2009-2013_ 
Vers_19102009_.pdf 

http://www.land-oberoesterreich.gv.at
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