
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 153/08) 

Numer środka pomocy państwa X 148/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) ABRUZZO-MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, 
SICILIA, SARDEGNA 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a), Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Via Pastrengo, 22 
00185 - Roma 
www.finanze.it 

Nazwa środka pomocy Credito d’imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Articolo 2, comma 539 e ss, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge 
Finanziaria 2008), come modificato dall’articolo 37-bis del decreto 
legge 31 dicembre n. 248, converito dalla legge 28 febbraio 2008, 
n. 31 e relativo decreto attuativo. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2008–31.12.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 200,00 (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 % 

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

— —
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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) 

60,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.finanze.it 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/callRicAvanzataNormativa.do?is_enabled=1&reset=v 

articolo 2, commi da 539 a 548, della legge 24.12.2007, n.244 

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Modelli+di+istanza_richiesta_ 
domanda/Crediti+imposta/Credito+imposta+assunzioni+aree+svantaggiate/ 

Numer środka pomocy państwa X 343/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) HAMBURG 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
Stadthausbrücke 8 
20355 Hamburg 

http://www.hamburg.de/umwelt 

Nazwa środka pomocy Optimierung der Wärmeverteilung in dem Gebäudekomplex Binder
straße 26-32/ Schlüterstraße 51, 20146 Hamburg 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 44 LHO (Hamburg) 
http://hh.juris.de/hh/gesamt/HO_HA.htm#HO_HA_P15 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 24.2.2009 

Sektor(-y) gospodarki Telekomunikacja, Działalność związana z oprogramowaniem, doradz
twem w zakresie informatyki i działalności powiązane, Działalność 
usługowa w zakresie informacji 

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 0,04 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

13,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.hamburg.de/ressourcenschutz 

Numer środka pomocy państwa X 344/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) HAMBURG 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
Stadthausbrücke 8 
20355 Hamburg 

http://www.hamburg.de/umwelt 

Nazwa środka pomocy Installation von effizienten RLT-Anlagen für die Schwimmhalle und für 
die Nebenbereiche im KB Finkenwerder, Finksweg 82 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 44 LHO (Hamburg) 
http://hh.juris.de/hh/gesamt/HO_HA.htm#HO_HA_P15 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 10.2.2009 

Sektor(-y) gospodarki POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 0,01 (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 obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

5,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.hamburg.de/ressourcenschutz
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Numer środka pomocy państwa X 365/09 

Państwo członkowskie Grecja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego GR 

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

Organ przyznający pomoc Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών 
Νίκης 5-7, Αθήνα 10563 Ελλάδα 
www.mnec.gr 

Nazwa środka pomocy Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την 
Περιφερειακή Σύγκλιση 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Νόμος 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/τ.Α'/23-12-2004) 
Άρθρο 37 του Νόμου 3522/2006 (Φ.Ε.Κ. 276/τ.Α'/22-12-2006) 
Άρθρο 7 του Νόμου 3631/2008 (Φ.Ε.Κ. 6/τ.Α'/29-1-2008) 
Άρθρα 3 και 4 του Νόμου 3752/2009 (Φ.Ε.Κ. 40/τ.Α'/4-3-2009) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XR 86/2007 
Προσαρμογή και συνέχεια του καθεστώτος που είχε καταχωρηθεί με αριθμ. 
XR 86/2007 βάσει του Καν. 1628/2006 στις προβλέψεις του Καν. 800/ 
2008. 

Czas trwania pomocy 4.3.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1 900,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Środek fiskalny, Inne, Dotacja - -Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 
(leasing) για απόκτηση εξοπλισμού 
Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης από την επένδυση 
απασχόλησης 

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 

40,00 % 20 % 

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

50,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3299/n3299.htm
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Numer środka pomocy państwa X 702/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) LUENEBURG 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Investitions- und Förderbank Niedersachsen - NBank 
Günther-Wagner-Allee 12-16, 30177 Hannover 
www.nbank.de 

Nazwa środka pomocy Fachkraft für Qualitätssicherung in der Region Lüneburg 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 44 Niedersächsische Landeshaushaltsordnung i.V.m. 
Art. 39 VO (EG) Nr. 800/2008 (Allgemeine Gruppenfreistellungsveror
dnung) 
i.V.m. der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förde
rung von Maßnahmen im Rahmen des Programms „Weiterbildungsof
fensive für den Mittelstand (WOM)“ 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc - target GmbH 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 24.4.2009–31.7.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 0,12 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

CCI-Code OP Ziel Konvergenz: 2007DE051PO003 
Genehmigt durch Entscheidung der Europäischen Kommission vom 
24. Juli 2007 - 0,08 EUR (w mln) 

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://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C62448208_L20.pdf
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