
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 87/03) 

Numer środka pomocy państwa X 173/10 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
Scharnhorststraße 34 – 37 
www.bmwi.bund.de 

Nazwa środka pomocy BMWi-Innovationsgutscheine zur Förderung von Innovationsmanage
ment in kleinen Unternehmen 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§§ 23 und 44 Bundeshaushaltsordnung* 
*vom 19. August 1969, BGBl. I S. 1284 zuletzt geändert durch Art. 4 
Gesetzes v. 31. Juli 2009, BGBl. I S. 2580 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 30.4.2010–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, Badania naukowe i prace rozwo
jowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

— 

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 na usługi doradcze w zakresie inno
wacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36) 

12 000 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.fue-foerderung.de/foepro/go/dokumente/go_richtlinie.pdf

PL C 87/98 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.3.2011

http://www.bmwi.bund.de
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Numer środka pomocy państwa X 294/10 

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) 

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 dezvoltarea regionala prin spijinirea 
investitiilor in turism din cadrul Programului operational regional 
2007-2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale și turismului Nr. 1587 din 
1 iunie 2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 23.6.2010–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Działalność związana ze sportem, Działalność ogrodów botanicznych 
i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, Działal
ność rozrywkowa i rekreacyjna, Podawanie napojów, Zakwaterowanie, 
Restauracje i ruchome placówki gastronomiczne 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

— 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) – 1 315,22 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 50 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

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

Numer środka pomocy państwa X 299/10 

Państwo członkowskie Grecja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) ELLADA 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a),Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ 2007-2013 
Λεωφόρος Αθηνών 58 
GR – 104 41 Αθήνα 

www.agrotikianaptixi.gr 

Nazwa środka pomocy ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 
3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

ΑΞΟΝΑΣ 3: Η υπ’αριθμ 4424/2.6.2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 772/Β’/3.6.2010) 
ΑΞΟΝΑΣ 4: Η υπ’αριθμ. 401/10.3.2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 355/Β’/30.3.2010) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 5.7.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

— 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
2007-2013 (ΠΑΑ) ΑΠΟ ΤΗ DG AGRI: Ε(2007)6015/29.11.2007 – 
403,10 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 60 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/fek_kya_ax3.pdf 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/kya_ax4.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 361/10 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) CALABRIA 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a)
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http://www.agrotikianaptixi.gr
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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 II o – Occupabilità – OO. E1- 
Avviso alle imprese per l'incremento occupazionale e la formazione in 
azienda dei neo assunti, DDG.n. 6986 del 4/6/2008 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

decreto 15154 del 11/8/2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy NN 51/2009 
N 509/2009 

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 

— 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR CALABRIA FSE 2007/2013 – ASSE II – OCCUPABILITA’ -OB. 
SPECIFICO E1 – RAFFORZARE L’INSERIMENTO E IL REINSERI
MENTO LAVORATIVO DEI LAVORATORI ADULTI – DISOCCUPATI 
DI LUNGA DURATA E DEI BACINI DEL PRECARIATO OCCUPAZIO
NALE ATTRAVERSO PERCORSI INTEGRATI E INCENTIVI. – 4,00 (w 
mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

60 % — 

Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnienie pracowników znajdujących się 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 40) 

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://regione.calabria//calabria.europa 

http://regione.calabria//formazionelavoro 

Numer środka pomocy państwa X 362/10 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) ITALIA,TRENTO 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Provincia autonoma di Trento 
P.zza Dante 15 – Trento 
www.provincia.tn.it 

Nazwa środka pomocy Approvazione di criteri e modalità, per l'anno 2010, relativi 
a contributi per interventi di risparmio energetico e di produzione di 
energia da fonte rinnovabile, per interventi di riduzione dell'inquina
mento luminoso e per i veicoli a basso impatto ambientale. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione di Giunta provinciale n. 1190 del 19 maggio 2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2010–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, WYTWARZANIE 
I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ 
WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

— 

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

30 % — 

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

30 % — 

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

30 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

www.delibere.provincia.tn.it 

Cercare Delibere e immettere numero 1190 e data (19 maggio 2010)
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