
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 313/02) 

Numer środka pomocy państwa X 354/10 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) NIEDERSACHSEN, NORDRHEIN-WESTFALEN 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Bezirksregierung Münster 
Bezirksregierung Münster – Dezernat 34 – 48128 Münster 
http://www.bezreg-muenster.nrw.de/startseite/index.html 

Nazwa środka pomocy Operationelles Programm INTERREG IV A Deutschland – Nederland 
(Fördergrundsätze) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Fördergrundsätze zur Abwicklung des Programms im Rahmen des 
Ziels „Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ / INTERREG IV 
A Programm Deutschland/Nederland 
Landeshaushaltsordnung Nordrhein-Westfalen 
http://www.fm.nrw.de/allgemein_fa/steuerzahler/gesetze/landesrecht/lho/ 
index.php 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.9.2010–30.6.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 276,30 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

DG Regio: C/2007/5809 – 138,60 EUR (w mln) 

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 % 20 % 

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

60,00 % 20 % 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na układy kogeneracji o wysokiej 
sprawności (art. 22) 

45,00 % 20 %
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Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych (art. 23) 

45,00 % 20 % 

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 50,00 % 20 % 

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

50,00 % — 

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27) 50,00 % — 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 100,00 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 65,00 % 20 % 

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 
ust. 2 lit. c)) 

40,00 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75,00 % — 

Pomoc na działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

100,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://interreg.intaboweb03.net/intabox/medienarchive/downloads/090604_F%C3%B6rdergrunds%C3%A4tze 
_de.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 355/10 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) NORTHERN IRELAND 
Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Department for Employment and Learning Northern Ireland 
Lesley Buildings 
61 Fountain Street 
Belfast BT15EX 
www.delni.gov.uk 

Nazwa środka pomocy Assured Skills 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Employment and Training Act (Northern Ireland) 1950 (Chapter 29) 
European Communities Act 1972 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.9.2010–31.3.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 6,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje —
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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.delni.gov.uk/index/successthroughskills/skills-and-training-programmes-2/assured-skills- 
programme.htm 

Numer środka pomocy państwa X 356/10 

Państwo członkowskie Bułgaria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Управляващ орган на Оперативна програма Развитие на конкурентоспо 
собността на българската икономика 
Република България, гр. София, ул. „Славянска“ №8 
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на Минис 
терство на икономиката, енергетиката и туризма 
www.opcompetitiveness.bg 

Nazwa środka pomocy Открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени 
изисквания за качество без определен срок за кандидатстване: 
BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в 
България“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. и доп., бр. 
31/2010 г.): http://www.eufunds.bg/bg/page/119; 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www. 
opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/opcompetitivenesseng_ 
final_2007.pdf; 
Насоки за кандидатстване по открита процедура за конкурентен подбор: 
BG161PO003-2.1.07 Технологична модернизация в големи пред 
приятия 
Заповед № РД-16-989/23.8.2010 г. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany Х309/2010 
Отстраняване на техническа грешка и прецизиране на включените в 
Насоките за кандидатстване изисквания за сконтиране на помощта, 
като сконтирането ще се извършва не от кандидата, а от Управляващия 
орган при всяко подаване от страна на бенефициента на искане за 
плащане, с оглед гарантиране, че предоставената безвъзмездна 
финансова помощ ще бъде съобразена с интензитета за помощта, 
предвиден в регионалната карта за държавна помощ за България, и с 
праговете и интензитетите за регионална помощ, установени в Регламент 
на Комисията (ЕО) № 800/2008, както и за докладване на помощта. 
Przedłużenie Х309/2010 
не 

Czas trwania pomocy 16.7.2010–31.12.2013
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Sektor(-y) gospodarki GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, Produkcja wyrobów piekarskich 
i mącznych, Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych, 
Produkcja przypraw, Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, Produkcja 
artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej, 
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasy
fikowana, Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mine
ralnych i pozostałych wód butelkowanych, Produkcja wyrobów tyto
niowych, 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 chemikaliów i 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 metali, Produkcja metalowych wyrobów 
gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, Produkcja komputerów, 
wyrobów elektronicznych i optycznych, Produkcja urządzeń elektrycz
nych, Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, Produkcja 
pozostałego sprzętu transportowego, Produkcja mebli, Produkcja 
wyrobów, pozostała, Naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń, 
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, 
GAZ, PARĘ WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZA
CYJNYCH, DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI 
I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA 
Z REKULTYWACJĄ, BUDOWNICTWO, HANDEL HURTOWY 
I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
I MOTOCYKLI, TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA, 
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI 
GASTRONOMICZNYMI, INFORMACJA I KOMUNIKACJA, DZIAŁAL
NOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA, DZIAŁALNOŚĆ ZWIA
ZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ 
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, DZIAŁALNOŚĆ 
W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIE
RAJĄCA, ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; 
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, EDUKACJA, DZIA 
ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ, 
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GOSPODARSTWA 
DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA 
DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI 
NAWŁASNE POTRZEBY, ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTO
RIALNE 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

BGN 29,34 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, 
одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 
– 24,94 BGN (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.opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/2010/august/zap_scontirane_final23082010.pdf 

http://www.opcompetitiveness.bg/bg/news/id_192.html
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Numer środka pomocy państwa X 357/10 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc regione calabria – dipartimento lavoro, formazione professionale 
e politiche della famiglia 
regione calabria – dipartimento lavoro, formazione professionale 
e politiche della famiglia – via lucrezia della valle – Catanzaro 
www.regione.calabria.it 

Nazwa środka pomocy POR CALABRIA FSE 2007/2013- ASSE OCCUPABILITA’ – OBIET
TIVO OPERATIVO E1 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE 
DI INCENTIVI AI DATORI DI LAVORO PER L’INCREMENTO OCCU
PAZIONALE E LA CONCESSIONE DI UNA DOTE FORMATIVA COME 
CONTRIBUTO ALL’ADATTAMENTO DELLE COMPETENZE, NELL’AM
BITO DEL PROGRAMMA PARI, DDG N. 8289 DEL 27.6.2008 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

DDG.N.15155 DEL 11.8.2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 11.8.2009–31.12.2009 

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

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,40 (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 % — 

Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnianie pracowników niepełnospraw
nych (art. 41) 

60,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.calabria//calabriaeuropa 

http://www.regione.calabria//formazionelavoro
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Numer środka pomocy państwa X 358/10 

Państwo członkowskie Bułgaria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Управляващ орган на Оперативна програма Развитие на конкурентоспо 
собността на българската икономика 
Република България, гр. София, ул. „Славянска“ №8 
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на Минис 
терство на икономиката, енергетиката и туризма 
www.opcompetitiveness.bg 

Nazwa środka pomocy Открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени 
изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: 
BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия 
чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. и доп., бр. 
31/2010 г.): http://www.eufunds.bg/bg/page/119; 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www. 
opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/opcompetitivenesseng_ 
final_2007.pdf; 
Насоки за кандидатстване по открита процедура за конкурентен подбор: 
BG161PO003-2.1.07 Технологична модернизация в големи пред 
приятия 
Заповед № РД-16-989/23.8.2010 г. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany X166/2010 
Отстраняване на техническа грешка и прецизиране на включените в 
Насоките за кандидатстване изисквания за сконтиране на помощта, 
като сконтирането ще се извършва не от кандидата, а от Управляващия 
орган при всяко подаване от страна на бенефициента на искане за 
плащане, с оглед гарантиране, че предоставената безвъзмездна 
финансова помощ ще бъде съобразена с интензитета за помощта, 
предвиден в регионалната карта за държавна помощ за България, и с 
праговете и интензитетите за регионална помощ, установени в Регламент 
на Комисията (ЕО) № 800/2008, както и за докладване на помощта. 
Przedłużenie X166/2010 
не 

Czas trwania pomocy 29.3.2010–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, Produkcja wyrobów piekarskich 
i mącznych, Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych, 
Produkcja przypraw, Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, Produkcja 
artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej, 
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasy
fikowana, Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mine
ralnych i pozostałych wód butelkowanych, Produkcja wyrobów tyto
niowych, 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 chemikaliów i 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 metali, Produkcja metalowych wyrobów 
gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, Produkcja komputerów, 
wyrobów elektronicznych i optycznych, Produkcja urządzeń elektrycz
nych, Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, Produkcja
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pozostałego sprzętu transportowego, Produkcja mebli, Produkcja 
wyrobów, pozostała, Naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń, 
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, 
GAZ, PARĘ WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZA
CYJNYCH, DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI 
I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA 
Z REKULTYWACJĄ, BUDOWNICTWO, HANDEL HURTOWY 
I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
I MOTOCYKLI, TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA, 
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI 
GASTRONOMICZNYMI, INFORMACJA I KOMUNIKACJA, DZIAŁAL
NOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA, DZIAŁALNOŚĆ ZWIA
ZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ 
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, DZIAŁALNOŚĆ 
W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIE
RAJĄCA, ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; 
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, EDUKACJA, OPIEKA 
ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA 
Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ, POZOSTAŁA DZIAŁAL
NOŚĆ USŁUGOWA, GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE 
PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE 
WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NAWŁASNE POTRZEBY, ORGA
NIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

BGN 19,56 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Европейски фонд за регионално развитие; Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 
2007-2013, одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 
2007BG161PO003 – 16,62 BGN (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 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/2010/august/zap_scontirane_final23082010.pdf 

http://www.opcompetitiveness.bg/bg/news/id_192.html
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