
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 329/03) 

Numer środka pomocy państwa SA.33010 (11/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) MARCHE 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc regione marche PF Politiche Comunitarie e ADG FESR e FSE 
via tiziano 44 60125 Ancona Italy 
www.europa.marche.it 

Nazwa środka pomocy intervento 1.4.1.09.01 POR F.E.S.R. Marche 
2007-2013, Fondo di Ingegneria Finanziaria delle Marche per l’utilizzo 
di fonti da energie alternative e per il risparmio energetico 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

DDPF N. 47/POC3 DEL 15.3.2011 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.6.2011–31.12.2015 

Sektor(-y) gospodarki DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI 
GASTRONOMICZNYMI, GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, PRZE
TWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, BUDOWNICTWO, HANDEL 
HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODO
WYCH I MOTOCYKLI, TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZY
NOWA 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2,35 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 10,00 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Gwarancja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR Marche Competitività regionale e occupazione 2007/2013 FESR 
e FSE – EUR 4,60 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 10 % 30 % 

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

20 % —
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http://www.europa.marche.it


Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.europa.marche.it/LinkClick.aspx?fileticket=7GXWqbIVphA%3d&tabid=325 

http://www.europa.marche.it/Home/News/tabid/325/EntryId/273/Modifiche-al-Fondo-di-ingegneria- 
finanziaria-delle-Marche-per-la-concessione-di-garanzie-su-investimenti-delle-imprese-nelle-energie- 
rinnovabili-e-nel-risparmio-energetico.aspx 

http://www.incentivi.mcc.it/incentivi_regionali/marche/marche.html 

Numer środka pomocy państwa SA.33560 (11/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) VALLE D'AOSTA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione autonoma Valle d'Aosta 
Dipartimento politiche del lavoro 
Via Garin 1 
11100 AOSTA 
www.regione.vda.it 

Nazwa środka pomocy Integrazione del Piano triennale di politica del lavoro (2009/2011) – 
Interventi a favore dell'inserimento nel mercato lavorativo di giovani 
diplomati e laureati (18-32 anni) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione del Consiglio regionale oggetto n. 1926/XIII del 
27 luglio 2011 
Deliberazione della Giunta regionale n. 1857 del 5 agosto 2011 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 329/2010 

Czas trwania pomocy 1.9.2011–31.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,50 (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 w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnienie pracowników znajdujących się 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 40) 

50 % —
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http://www.europa.marche.it/LinkClick.aspx?fileticket=7GXWqbIVphA%3d&tabid=325
http://www.europa.marche.it/Home/News/tabid/325/EntryId/273/Modifiche-al-Fondo-di-ingegneria-finanziaria-delle-Marche-per-la-concessione-di-garanzie-su-investimenti-delle-imprese-nelle-energie-rinnovabili-e-nel-risparmio-energetico.aspx
http://www.europa.marche.it/Home/News/tabid/325/EntryId/273/Modifiche-al-Fondo-di-ingegneria-finanziaria-delle-Marche-per-la-concessione-di-garanzie-su-investimenti-delle-imprese-nelle-energie-rinnovabili-e-nel-risparmio-energetico.aspx
http://www.europa.marche.it/Home/News/tabid/325/EntryId/273/Modifiche-al-Fondo-di-ingegneria-finanziaria-delle-Marche-per-la-concessione-di-garanzie-su-investimenti-delle-imprese-nelle-energie-rinnovabili-e-nel-risparmio-energetico.aspx
http://www.incentivi.mcc.it/incentivi_regionali/marche/marche.html
http://www.regione.vda.it


Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.vda.it/lavoro/piano_politiche_lavoro_2009_2011_i/incentivi_assunzioni_giovani_ 
diplomati_o_laureati_i.asp 

http://www.regione.vda.it/lavoro/piano_politiche_lavoro_2009_2011_i/sviluppare_un_sistema_di_ 
orientamento_i.asp 

http://www.regione.vda.it/lavoro/piano_politiche_lavoro_2009_2011_i/piano_triennale_2009_2011_i.asp 

Numer środka pomocy państwa SA.33568 (11/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego WCO2010 

Nazwa regionu (NUTS) UNITED KINGDOM 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc HM Revenue and Customs 
100 Parliamenst Street 
London SW1A 2BQ 
www.hmrc.gov.uk 

Nazwa środka pomocy Relief for biodiesel produced from waste cooking oil 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

The Biodiesel Duty (Biodiesel Produced From Waste Cooking 
Oil)(Relief)Regulations 2010 Statutory Instrument 2010/984 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 182/2010 

Czas trwania pomocy 1.4.2010–31.3.2012 

Sektor(-y) gospodarki Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 100,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje GBP 0,00 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Inny rodzaj ulgi podatkowej 

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 ochronę środowiska w formie ulg 
podatkowych (art. 25) 

100 000 000 GBP —
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http://www.regione.vda.it/lavoro/piano_politiche_lavoro_2009_2011_i/incentivi_assunzioni_giovani_diplomati_o_laureati_i.asp
http://www.regione.vda.it/lavoro/piano_politiche_lavoro_2009_2011_i/incentivi_assunzioni_giovani_diplomati_o_laureati_i.asp
http://www.regione.vda.it/lavoro/piano_politiche_lavoro_2009_2011_i/sviluppare_un_sistema_di_orientamento_i.asp
http://www.regione.vda.it/lavoro/piano_politiche_lavoro_2009_2011_i/sviluppare_un_sistema_di_orientamento_i.asp
http://www.regione.vda.it/lavoro/piano_politiche_lavoro_2009_2011_i/piano_triennale_2009_2011_i.asp
http://www.hmrc.gov.uk


Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.hmrc.gov.uk/briefs/excise-duty/brief1810.htm 

http://www.opsi.gov.uk/si/si2010/uksi_20100984_en_1 

Numer środka pomocy państwa SA.33569 (11/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) UNITED KINGDOM 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Uk Space Agency 
Polaris house, North Star Avenue, Swindon, Wiltshire. SN2 1SZ 
http://www.bis.gov.uk/ukspaceagency 

Nazwa środka pomocy Aurora Knowledge Exchange Programme 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

section 5 of the Science and technology Act 1965 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.9.2011–30.4.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 0,70 (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 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 65 % 75 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

65 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bis.gov.uk/ukspaceagency/what-we-do/exploring-the-universe/missions-and-programmes/aurora- 
space-exploration/announcement-of-opportunity
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http://www.hmrc.gov.uk/briefs/excise-duty/brief1810.htm
http://www.opsi.gov.uk/si/si2010/uksi_20100984_en_1
http://www.bis.gov.uk/ukspaceagency
http://www.bis.gov.uk/ukspaceagency/what-we-do/exploring-the-universe/missions-and-programmes/aurora-space-exploration/announcement-of-opportunity
http://www.bis.gov.uk/ukspaceagency/what-we-do/exploring-the-universe/missions-and-programmes/aurora-space-exploration/announcement-of-opportunity


Numer środka pomocy państwa SA.33572 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) BAYERN 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie 
Prinzregentenstr. 28 
80538 München 
www.stmwivt.bayern.de 

Nazwa środka pomocy Fördergrundsätze „Modellregionen Elektromobilität“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bayerische Haushaltsordnung (BayHO) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.8.2011–30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 10,00 (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 % 

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

25 % 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 % 20 % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.stmwivt.bayern.de/fileadmin/Web-Dateien/Dokumente/wirtschaft/industrie/zukunftsoffensive- 
elektromobilitaet/modellprojekte-bayern/20110815Foerdergrundsaetze.pdf
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http://www.stmwivt.bayern.de
http://www.stmwivt.bayern.de/fileadmin/Web-Dateien/Dokumente/wirtschaft/industrie/zukunftsoffensive-elektromobilitaet/modellprojekte-bayern/20110815Foerdergrundsaetze.pdf
http://www.stmwivt.bayern.de/fileadmin/Web-Dateien/Dokumente/wirtschaft/industrie/zukunftsoffensive-elektromobilitaet/modellprojekte-bayern/20110815Foerdergrundsaetze.pdf

