
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 170/07) 

Numer środka pomocy państwa X 37/10 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) BAYERN 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc LGA-Innovationsberatungsstelle Nordbayern 
Luitpoldstraße 15 
D-84034 Landshut 
http://lga.de/lga/index_de.shtml 

Nazwa środka pomocy Richtlinien zur Förderung von Umweltberatungen und Umweltmana
gementsystemen bei kleinen und mittleren Unternehmen (Bayerisches 
Umweltberatungs- und Auditprogramm) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz vom 12.5.2006 (Az.: 1A3d- 
U8033.3-2006/1-1; AllMBl S. 168) sowie vom 30.11.2009 (Az.: 
K5a-U8033.3-2009/2-11) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Przedłużenie XS 154/2006 
Verlängerung der Richtlinien bis 30.6.2014 (Beihilfenummer der 
Kommission: XS 154/2006 bzw. vorläufige Nummer bei letzter 
Verlängerung: 1846) 

Czas trwania pomocy 1.1.2010–30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,50 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

C(2007) 3187 – 2,20 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

50,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.lga.de/lga/de/download/ib_bubp_richtlinien.pdf
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http://lga.de/lga/index_de.shtml
http://www.lga.de/lga/de/download/ib_bubp_richtlinien.pdf


Numer środka pomocy państwa X 48/10 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego NLD 

Nazwa regionu (NUTS) Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland 
Postbus 3007 
2001 DA Haarlem 
Nederland 
www.noord-holland.nl 

Nazwa środka pomocy subsidieverlening t.b.v. het project Open Innovatie Alliantie Groot 
Composiet aan Associatie Technologie Overdracht Noord-Holland 
(Stichting ATO) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Subsidieregeling reserve cofinanciering Europese projecten Noord- 
Holland 2007 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 7.8.2009 

Sektor(-y) gospodarki Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, pozostała 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 0,88 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van het 
programma „Kansen voor West” 
- 2,13 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50,00 % 30 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.noord-holland.nl/zoeken/get_url.asp?page=/provstukken/OPENBAAR/AVV/AVV-PB2008-13. 
pdf&fontsize=2&contrast=hoog 

Numer środka pomocy państwa X 122/10 

Państwo członkowskie Słowenia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego SI 

Nazwa regionu (NUTS) Pomurska 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a)
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http://www.noord-holland.nl
http://www.noord-holland.nl/zoeken/get_url.asp?page=/provstukken/OPENBAAR/AVV/AVV-PB2008-13.pdf&amp;fontsize=2&amp;contrast=hoog
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Organ przyznający pomoc Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko 
Kotnikova 28 
1000 Ljubljana 
Slovenija 
http://www.svlr.gov.si/ 

Nazwa środka pomocy Razvojne podpore Pomurski regiji – regionalni cilji 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 – 2015 
(Uradni list RS, št. 87/09), 
Uredba o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za 
zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji 
v obdobju 2010 – 2015 (Uradni list RS, št. 3/10) in Program spod
bujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010 – 2015. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 4.2.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 13,34 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja, 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 

30,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200987&stevilka=3839 

http://Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 - 2015 (Uradni list RS, št. 87/09), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20103&stevilka=112 

http://Uredba o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za 
investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 - 2015 (Uradni list RS, št. 3/10) 

http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/Novice/SZJ-vlada/Program_Pomurje.pdf 

http://Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010 - 2015. 

Numer środka pomocy państwa X 126/10 

Państwo członkowskie Słowenia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego SI
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http://www.svlr.gov.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200987&amp;stevilka=3839
http://Zakon o&nbsp;razvojni podpori Pomurski regiji v&nbsp;obdobju 2010 - 2015 (Uradni list RS, at. 87/09)
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20103&amp;stevilka=112
http://Uredba o&nbsp;kriterijih in pogojih ter nainu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davne olajaave za investiranje v&nbsp;Pomurski regiji v&nbsp;obdobju 2010 - 2015 (Uradni list RS, at. 3/10)
http://Uredba o&nbsp;kriterijih in pogojih ter nainu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davne olajaave za investiranje v&nbsp;Pomurski regiji v&nbsp;obdobju 2010 - 2015 (Uradni list RS, at. 3/10)
http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/Novice/SZJ-vlada/Program_Pomurje.pdf
http://Program spodbujanja konkurennosti Pomurske regije v&nbsp;obdobju 2010 - 2015


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

Organ przyznający pomoc Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana 
http://www.mddsz.gov.si/ 

Nazwa środka pomocy RAZVOJNE PODPORE POMURSKI REGIJI, ZAPOSLOVANJE 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (Ur. l. 
RS, št. 87/09),Uredba za določitev podrobnejših kriterijev in pogojev za 
dodeljevanje državnih pomoči ter načina uveljavljanja spodbud za 
zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji 
v obdobju 2010 do 2015 (Uradni list RS, št. 3/2010) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 29.1.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 5,00 (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 % 

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://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200987&stevilka=3839 

http://zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20103&stevilka=112 

http://uredba za določitev podrobnejših kriterijev in pogojev za dodeljevanje državnih pomoči ter načina 
uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 
do 2015 

Numer środka pomocy państwa X 140/10 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego NLD
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http://www.mddsz.gov.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200987&amp;stevilka=3839
http://zakon o&nbsp;razvojni podpori Pomurski regiji v&nbsp;obdobju 2010-2015
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20103&amp;stevilka=112
http://uredba za doloitev podrobnejaih kriterijev in pogojev za dodeljevanje dr~avnih pomoi ter naina uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davne olajaave za investiranje v&nbsp;Pomurski regiji v&nbsp;obdobju 2010 do 2015
http://uredba za doloitev podrobnejaih kriterijev in pogojev za dodeljevanje dr~avnih pomoi ter naina uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davne olajaave za investiranje v&nbsp;Pomurski regiji v&nbsp;obdobju 2010 do 2015
http://uredba za doloitev podrobnejaih kriterijev in pogojev za dodeljevanje dr~avnih pomoi ter naina uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davne olajaave za investiranje v&nbsp;Pomurski regiji v&nbsp;obdobju 2010 do 2015


Nazwa regionu (NUTS) Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland 
Postbus 3007 
2001 DA HAARLEM 
Nederland 
www.noord-holland.nl 

Nazwa środka pomocy project „Nieuwe energie op de Creatieve As” 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Subsidieverordening reserve cofinanciering Europese projecten Noord- 
Holland 2007 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 1.3.2010 

Sektor(-y) gospodarki Działalność usługowa w zakresie informacji 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 0,40 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

programma Kansen voor West vanuit het Europees Fonds voor Regio
nale Ontwikkeling – 1,06 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 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.noord-holland.nl/zoeken/get_url.asp?page=/provstukken/OPENBAAR/AVV/AVV-PB2008-13.pdf
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