
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 224/02) 

Numer środka pomocy państwa SA.32294 (11/X) 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

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

Nazwa środka pomocy ERP-Regionalprogramm 

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, Richtlilnie ERP-Regionalprogramm 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 85/2009 

Czas trwania pomocy 1.1.2011–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 470,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia,Kredyt preferencyjny 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

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

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 20 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://rili.awsg.at/Inventory.aspx?id=1184& 

Numer środka pomocy państwa SA.32790 (11/X) 

Państwo członkowskie Słowenia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego SI
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Nazwa regionu (NUTS) Slovenia 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 
Kotnikova 5 
1000 Ljubljana 
Slovenija 
http://www.mg.gov.si/ 

Nazwa środka pomocy Programi usposabljanja 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja (ukrep 2.4.1.) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 24.3.2011–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 4,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Evropski socialni sklad 
Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013. - 
EUR 9,17 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 20 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumentipdf/word/katalog-apz-23-3-2011. 
doc 

Numer środka pomocy państwa SA.32797 (11/X) 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) OESTERREICH 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Austria Wirtschaftsservice GmbH (und Landesstellen bei vereinbarter 
Ergänzungsförderung) 
Ungargasse 37 
1030 Wien 
www.awsg.at
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Nazwa środka pomocy Jungunternehmer- und Innovationsförderung für KMU – Prämienförde
rung (in der Fassung 4. Jänner 2011) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bundesgesetz über besondere Förderung von kleinen und mittleren 
Unternehmen, BGBl. Nr. 432/1996 idgF (KMU-Förderungsgesetz); 
Richtlinie „Jungunternehmer- und Innovationsförderung für KMU – 
Prämienförderung“ in der Fassung vom 4.1.2011 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 149/2009 

Czas trwania pomocy 22.3.2011–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 13,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Für ausgewählte Projekte Kofinanzierung im Rahmen der Operatio
nellen Programme (EFRE) – EUR 0,70 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

Pomoc na pokrycie kosztów praw własności 
przemysłowej dla MŚP (art. 33) 

100 % — 

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

200 000 EUR — 

Program pomocy 20 % 20 % 

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

20 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://rili.awsg.at/Inventory.aspx?id=1189&version=4 

Numer środka pomocy państwa SA.32815 (11/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc REGIONE MARCHE 
VIA G. DA FABRIANO, 9 – 60100 – ANCONA 
http://formazione.provincia.mc.it 

Nazwa środka pomocy AIUTI ALLA FORMAZIONE 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

ATTO DI APPROVAZIONE DELL''AVVISO PUBBLICO D.D. N. 122 
DELL''1/4/2011 PUBBLICATO SUL BUR MARCHE DELL''11/4/2011
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 11.4.2011–11.4.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 500,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

F.S.E. – EUR 198 100,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 55 % 0 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 64 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://formazione.provincia.mc.it/wp-content/blogs.dir/3/files/bandi/bando-voucher-aziendali-20111.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.33140 (11/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) YORKSHIRE AND THE HUMBER 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc North East Linconshire Borough Council 
Municipal Offices 
Town Hall Square 
Grimsby 
North East Lincolnshire 
DN31 1HU 
www.nelincs.gov.uk 

Nazwa środka pomocy Changeworks – wage subsidy scheme 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Local Government Act 2000 
Local Government Act 1972 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 20.5.2011–18.5.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 1,30 (w mln)
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Przeznaczona na gwarancje GBP 0,00 (w mln) 

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

50 % — 

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

75 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.nelincs.gov.uk/changeworks
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