
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 284/04) 

Numer środka pomocy państwa X 343/10 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) SCOTLAND 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Rural and Environment Directorate 
Saughton House 
Broomhouse Drive 
Edinburgh 
EH11 3XD 
http://www.scotland.gov.uk/Home 

Nazwa środka pomocy Scottish Rural Development Programme – measure code 331 (Training 
and information for economic actors in the fields covered by axis 3) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Section 2 (2) of the European Communities Act 1972 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 16.8.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 1,10 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Coumcil Regulation 1698/2005 of 20 September 2005 on support for 
rural development by the European Agricultural Fund for Rural Deve
lopment (EAFRD) – 0,60 GBP (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.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/SRDP
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Numer środka pomocy państwa X 344/10 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) NORTH EAST, NORTH WEST, YORKSHIRE AND THE HUMBER, 
EAST MIDLANDS, WEST MIDLANDS, EASTERN, LONDON, SOUTH 
EAST, SOUTH WEST 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Skills Funding Agency 
Cheylesmore House 
Quinton Road 
Coventry 
CV1 2WT 
www.skillsfundingagency.bis.gov.uk 

Nazwa środka pomocy 19+ Work Based Learning Programmes 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Learning and Skills Act 2000 
http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts2000/en/ukpgaen_20000021_en_1 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.8.2010–31.12.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 122,00 (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://skillsfundingagency.bis.gov.uk/publications/latest/Detail.htm?id=16ee1365-b416-4287-8a59-cd 
3900bf10a3 

Numer środka pomocy państwa X 345/10 

Państwo członkowskie Rumunia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego RO 

Nazwa regionu (NUTS) Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Centru, Bucuresti 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a)
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Organ przyznający pomoc Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului 
Str. Apolodor nr.17, Sector 5, București – România, 050741 
http://www.mdrl.ro/ 

Nazwa środka pomocy Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea și 
dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului 
Operațional Regional 2007-2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale și turismului Nr. 1878 din 
20 iulie 2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Przedłużenie XR85/2008 
Da 
Zmiany XR85/2008 
Da 

Czas trwania pomocy 28.7.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

ROL 603,95 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) – 1 939,87 ROL (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 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.inforegio.ro/index.php?page=STATE_AID 

Numer środka pomocy państwa X 347/10 

Państwo członkowskie Łotwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Nodarbinātības valsts aģen
tūra 
K.Valdemāra iela 38 k-1 
LV-1010, Rīga 

www.nva.gov.lv 

Nazwa środka pomocy Aktīvais nodarbinātības pasākums noteiktām personu grupām
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Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumi Nr.166 “Noteikumi 
par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazi
nāšanas pasākumu organizēšanas un finanšēšanas kārtību un pasākumu 
īstenotāju izvēles principiem”. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 25.3.2008. 
nr.46 2009, 9., 37., 125., 130., 135.nr.; 2010, 34.nr., nr.108 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Przedłużenie X363/2009 
Atbalsta programma tiek pagarināta līdz 31.12.2013. 

Czas trwania pomocy 1.1.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

LVL 1,00 (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: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=172806 

Numer środka pomocy państwa X 348/10 

Państwo członkowskie Łotwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Hipotēku un zemes banka” 
Doma laukums 4 
Rīga, LV 1977 
Latvija 
www.hipo.lv 

Nazwa środka pomocy Investīciju aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ministru kabineta 17.2.2009. noteikumi nr. 164 “Noteikumi par aizde
vumiem komersantu konkurētspējas uzlabošanai” 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy -
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Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany X399/2009 
Grozījumi atbalsta programmā “Aizdevumi komersantu konkurētspējas 
uzlabošanai” paredz palielināt maksimālo kopējo aizdevuma summu 
vienam komersantam no LVL 6 000 000 uz LVL 7 500 000, samazināt 
minimālo investīciju aizdevuma summu no EUR 500 000 uz 
LVL 200 000, un papildināt neatbalstāmo nozaru sarakstu ar elektro
enerģijas un siltumapgādes nozari, izņemot projektus šīs nozares 
ietvaros, kuri tiek līdzfinansēti no Kohēzijas fonda. 

Czas trwania pomocy 28.7.2010–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Leśnictwo i pozyskiwanie drewna, Górnictwo ropy naftowej i gazu 
ziemnego, Górnictwo rud metali, Górnictwo i wydobywanie pozostałe, 
Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie, Prze
twarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa, 
Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, Produkcja olejów 
i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, Wytwarzanie 
produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych, Produkcja 
wyrobów piekarskich i mącznych, Produkcja pozostałych artykułów 
spożywczych, Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt, 
Produkcja napojów, Produkcja wyrobów tekstylnych, Produkcja 
odzieży, Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych, 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 zapisanych nośników 
informacji, Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji 
ropy naftowej, 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 kosmetycz
nych i toaletowych, Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, 
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków 
i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, Produkcja wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych, Produkcja wyrobów z pozostałych 
mineralnych surowców niemetalicznych, 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 
lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego, Produkcja statków 
powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn, Produkcja 
wojskowych pojazdów bojowych, Produkcja sprzętu transportowego, 
gdzie indziej niesklasyfikowana, Produkcja mebli, Produkcja wyrobów, 
pozostała, Naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń, WYTWA
RZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, 
PARĘ WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH, 
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, Odprowadzanie i oczyszczanie 
ścieków, Zbieranie odpadów, Odzysk surowców, BUDOWNICTWO, 
Zakwaterowanie, Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała 
działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania, 
Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie 
informatyki i działalności powiązane, Działalność usługowa 
w zakresie informacji, ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA 
NARODOWA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, 
ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

LVL 8,70 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka
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Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

2.2.1.4. aktivitāte – Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai. 
Tiks līdzfinansēta no ERAF līdzekļiem. – 40,31 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 

15,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://likumi.lv/doc.php?id=188596
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