
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

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) 

(2011/C 59/02) 

Numer środka pomocy państwa SA.31969 (10/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) MURCIA 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a), Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 
AVDA. INFANTE JUAN MANUEL, 14 
30071 MURCIA 
WWW.SEFCARM.ES 

Nazwa środka pomocy ENCLAVES LABORALES EN LAS EMPRESAS ORDINARIAS PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden de 29 de marzo de 2010, del Presidente del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, de bases reguladoras de los programas de subven
ciones para el Fomento de la integración laboral de personas con 
discapacidad. (BORM 7/4/2010) 
Texto Refundido de la Orden de 6 de abril de 2006, de la Presidenta 
del Servicio Regional de Empleo y Formación por la que se aprueban 
las bases reguladoras de los programas de subvenciones para el 
fomento de la integración laboral de las personas con discapacid 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,04 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

PROGRAMA OPERATIVO FSE REGIÓN DE MURCIA 2007-2013 
CCI 2007ES051PO009 – 0,03 (w mln)
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc na rekompensatę dodatkowych 
kosztów związanych z zatrudnieniem pracow
ników niepełnosprawnych (art. 42) 

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=398935 

Numer środka pomocy państwa SA.31970 (10/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Department for Environment Food and Rural Affairs 
Nobel House, 17 Smith Square, London SW1P 3JR 
www.defra.gov.uk 

Nazwa środka pomocy Rural Development Programme for England – measure 121 (Moderni
sation of agricultural holdings) 

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 10.1.2010–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działal
ność usługową 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 5,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje GBP 0,00 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Council Regulation (EC) 1698/2005 of 20 September 2006 on support 
for rural development by the European Agricultural Fund for Rural 
Development (EAFRD) – 2,50 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych (art. 23) 

45 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.defra.gov.uk/rural/documents/rdpe/progdoc/chapter5.pdf
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Numer środka pomocy państwa SA.31984 (10/X) 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) OESTERREICH 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc ERP-Fonds 
Ungargasse 37 
1030 Wien 
www.erp-fonds.at, www.awsg.at 

Nazwa środka pomocy ERP-KMU-Programm 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

ERP-Fonds-Gesetz (BGBl. Nr. 207/1962 in der geltenden Fassung), 
Allgemeine Bestimmungen für die ERP-Programme der Sektoren 
Industrie und Gewerbe, 
Richtlinie ERP-KMU-Programm 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 81/2009 

Czas trwania pomocy 1.11.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 320,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia,Kredyt preferencyjny (z podaniem informacji na 
temat formy zabezpieczenia) 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Für ausgewählte Projekte im Rahmen der Operationellen Programme – 
20,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

40 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://rili.awsg.at/Inventory.aspx?id=1191& 

Numer środka pomocy państwa SA.32000 (10/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) MARCHE 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Marche PF Innovazione ricerca distretto tecnologico 
e competitività nei settori produttivi 
via tiziano 44 60125 ancona 
www.marcheimpresa.net
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Nazwa środka pomocy POR MARCHE FESR intervento 1.1.1.4.1 Promozione dela ricerca 
industriale e dello sviluppo sperimentale nelle PMI (art. 11 legge 
598/94) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

DDPF 268 del 9.11.2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.11.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja na spłatę odsetek,Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR FESR Marche 2007-2013 – 0,80 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

35 % 10 % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 35 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.marcheimpresa.net/ita/POR1110401/DECRETO%20268%20_%20598%20RICERCA%20%20 
APPROVAZIONE%20SCHEDA%20TECNICA%20E%20MODULISTICA%20REPERTORIATO%20(04% 
2011%202010).rtf 

Numer środka pomocy państwa SA.32007 (10/X) 

Państwo członkowskie Estonia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Estonia 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a), Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Keskkonnainvesteeringute Keskus 
Narva mnt 7A, Tallinn, 10117 
www.kik.ee 

Nazwa środka pomocy Tuult energiaallikana kasutava elektritootja investeeringute toetus tingi
mused ja kord 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 85 15.10.2010 
Rohelise investeerimisskeemi „Tuult energiaallikana kasutava elektrito
otja investeeringute toetus” tingimused ja kord RT I 2010, 78, 596 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy —
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Czas trwania pomocy 29.10.2010–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną 

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EEK 117,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

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 w obszarze ochrony 
środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych (art. 23) 

45 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13364729
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