
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 313/05) 

Numer środka pomocy państwa X 391/10 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego IT09 

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

Organ przyznający pomoc Regione Puglia – Area Politiche per lo sviluppo il Lavoro 
e l’Innovazione 
Corso Sonnino, 177 – 70121 Bari 
www.regione.puglia.it; www.sistema.puglia.it 

Nazwa środka pomocy Regolamento di modifica al Regolamento Regionale n. 25 del 
21.11.2008 pubblicato sul Burp n. 182 del 25.11.2008 «Aiuti agli 
investimenti e allo strat up di microimprese di nuova costituzione 
realizzate da soggetti svantaggiati» 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

L.R. n. 7 del 12.05.04, art 44, comma 3 «Statuto della Regione Puglia» 
L.R. n. 10 del 29.6.2004 
Regolamento Regionale del 21.11.2008, n. 25 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 27.9.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 15,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

PO FESR Puglia 2007-2013 – 7,50 EUR (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 % — 

Pomoc dla nowo utworzonych małych przed
siębiorstw (art. 14) 

35,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.puglia.it/web/files/industria/Modifica_REG_n252008.pdf
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Numer środka pomocy państwa X 392/10 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego IT09 

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

Organ przyznający pomoc Regione Puglia – Area Politiche per lo sviluppo, il Lavoro 
e l’Innovazione 
Corso Sonnino 177 – 70121 Bari 
www.regione.puglia.it; www.sistema.puglia.it 

Nazwa środka pomocy Regolamento di modifica al Regolamento regionale n. 20 del 
14.10.2008 pubblicato sul Burp n. 163 del 17.10.2008 «regolamento 
per gli aiuti alle piuccole imprese innovative operative e di nuova 
costituzione». 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

L.R. n. 7 del 12.5.2004, art 44 comma 3 «Statuto della Regione Puglia» 
L.R. n. 10 del 29.6.2004 
Regolamento Regionale del 14.10.2008 n. 20 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.10.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 10,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

PO Fesr 2007-2013 – 5,00 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

1 500 000,00 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.puglia.it/web/files/innovazione/N152_01_10_10.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 393/10 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) SOUTHAMPTON 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Southampton City Council 
14 Cumberland Place 
Southampton 
SO15 2BG 
www.southampton.gov.uk 

Nazwa środka pomocy Assistance for new Eastpoint Centre 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Local Government Act 2000 Part 1 especially s.2: 
www.opsi.gov.uk/acts/acts2000/ukpga_20000022_en_2#pt1-pb2-l1g2 
2 (1) Every local authority are to have power to do anything which 
they consider is likely to achieve any one or more of the following 
objects— 
(a) the promotion or improvement of the economic well-being of their 

area, 
(b) the promotion or improvement of the social well-being of their 

area, and 
(c) the promotion or improvement of the environmental well-being of 

their area. 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 4.6.2009 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

GBP 1,55 (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 % — 

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

50,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.southampton.gov.uk/living/regen/eastpointredevelopment.aspx 

Numer środka pomocy państwa X 394/10 

Państwo członkowskie Dania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) —
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Organ przyznający pomoc Energistyrelsen 
Amaliegade 44 
DK-1256 København K 
Danmark 
www.ens.dk 

Nazwa środka pomocy Forsøgsordning for elbiler 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bekendtgørelse nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til 
forsøgsordning for elbiler 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany X346/2009 
Forsøgsordningen for elbiler er tidligere anmeldt efter gruppefritagel
sesforordningens artikel 19. Ordningen anmeldes nu også efter artikel 
18, 24, 31, stk. 2, litra c og artikel 32. 

Czas trwania pomocy 28.11.2008–31.12.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

DKK 11,00 (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 inwestycyjna umożliwiająca przedsię
biorstwom zastosowanie norm surowszych 
niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony 
środowiska lub podniesienie poziomu 
ochrony środowiska w przypadku braku 
norm wspólnotowych (art. 18) 

35,00 % 20 % 

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

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

25,00 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

50,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=122362
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Numer środka pomocy państwa X 396/10 

Państwo członkowskie Łotwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Latvijas Republikas Vides ministrija 
Peldu iela 25, Rīga, Latvija LV-1494 
www.vidm.gov.lv 

Nazwa środka pomocy Atklātais konkurss “Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta 
sektorā” 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumi Nr. 898 
“Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta 
konkursa “Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā” 
nolikums” 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 29.9.2010–1.5.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

LVL 1,76 (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 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 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=218658
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