
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) 

(2012/C 51/08) 

Numer środka pomocy państwa SA.26833 (X 51/08) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) MARCHE 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Marche — PF Fondo sociale europeo e formazione 
Via Gentile da Fabriano 9, 60125 Ancona Italia 
www.istruzioneformazionelavoro.marche.it 

Nazwa środka pomocy POR MARCHE FSE 2007/2013. Asse I Obiettivo Specifico a). 
Intervento 2.4.d. progetti formativi di management per il sostegno 
all’imprenditoria femminile 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

DECRETO DIRIGENTE P.F. FONDO SOCIALE EUROPEO 
E FORMAZIONE n. 243/FSE_06 del 10 ottobre 2008 pubblicato sul 
BUR MARCHE n. 97 del 16 Ottobre 2008 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 10.10.2008-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,35 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR MARCHE FSE 2007/2013. Asse I Obiettivo Specifico a). 
Intervento 2.4.d. – EUR 0,13 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 80 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.istruzioneformazionelavoro.marche.it/Notizie/singolaBando.asp?IdNotizia=542&idArea=0
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Numer środka pomocy państwa SA.30219 (X 20/10) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) NORTH EAST, YORKSHIRE AND THE HUMBER 
Artykuł 107 ust. 3 lit. c),Obszary nieobjęte pomocą ,Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Yorkshire Forward and One North East 
Yorkshire Forward 
Victoria House 
2, Victoria Place 
Leeds 
LS11 5AE 
One North East 
Stella House 
Goldcrest Way 
Newburn Riverside Newcastle NE15 8NY 
www.yorkshire-forward.com and www.onenortheast.co.uk 

Nazwa środka pomocy Northern England Property Scheme 2010-13 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Regional Development Agencies Act 1998 
Local Government, Planning and Land Act 1980 
Leasehold Reform, Housing and Urban Development Act 1993 
Local Government Act 2000 
Housing and Regeneration Act 2008 
The Public Contracts Regulations SI 2006 No 5 
European Communities Act 1972 and 
European Communities (Finance) Act 2008 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2010-31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Górnictwo rud metali, Leśnictwo i pozyskiwanie drewna, Górnictwo 
ropy naftowej i gazu ziemnego, Górnictwo i wydobywanie pozostałe, 
Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie, 
Produkcja artykułów spożywczych, Produkcja napojów, Produkcja 
wyrobów tytoniowych, Produkcja wyrobów tekstylnych, Produkcja 
odzieży, Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych, Produkcja 
wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów 
ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, Produkcja papieru 
i wyrobów z papieru, Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników 
informacji, Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji 
ropy naftowej, Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów 
i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego 
w formach podstawowych, Produkcja pestycydów i pozostałych 
środków agrochemicznych, Produkcja farb, lakierów i podobnych 
powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających, Produkcja mydła 
i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycz
nych i toaletowych, Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, 
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków 
i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, Produkcja wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych, Produkcja wyrobów z pozostałych 
mineralnych surowców niemetalicznych, Produkcja metali, Produkcja 
metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń 

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo
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Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 75,00 (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 

Yorkshire and Humber details 
COMMISSION DECISION of 7.12.2007 adopting the operational 
programme for Community assistance from the European Regional 
Development Fund under the Regional competitiveness and employ
ment objective in the region of Yorkshire and Humber in the United 
Kingdom CCI 2007 UK 162 PO009 
North East of England details 
COMMISSION DECISION of 10.12.2007 adopting the operational 
programme for Community assistance from the European Regional 
Development Fund under the Regional competitiveness and employ
ment objective in the region of North East England in the United 
Kingdom CCI 2007UK162PO005 
— GBP 75,00 (w mln) 

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) 
(Odeslanie do wlasciwych standardów: On 
case by case basis) 

35 % 20 % 

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

60 % 20 % 

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

45 % 20 % 

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

45 % 20 % 

Program pomocy 25 % 20 % 

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

20 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.onenortheast.co.uk/page/stateaid.cfm 

http://www.yorkshire-forward.com/about/our-funding/state-aid/notification-scheme
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Numer środka pomocy państwa SA.34279 (12/X) 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) STEIERMARK 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft m.b.H. (SFG) 
Nikolaiplatz 2 
A-8020 Graz 
http://sfg.at/ 

Nazwa środka pomocy Richtlinie für die Steirische Wirtschaftsförderung (SFG) 2009 — 2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Steiermärkisches Wirtschaftsförderungsgesetz 2001 (LGBl. Nr. 14/2002, 
Novellen LGBl. Nr. 98/2007 und LGBl. Nr. 32/2009) 
Richtlinie für die Steirische Wirtschaftsförderung (GZ: A14-10-2/2010- 
218 vom 4.10.2010) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation X 2/2009 

Czas trwania pomocy 1.1.2009-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 100,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia, Pozostałe — zusätzlich verweisen wir auf die 
Haftungsübernahmen der SFG basierend auf Punkt 5.1.5 der Richtlinie 
für die Steirische Wirtschaftsförderung — Beihilfe Nr. SA.32644(X/11) 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Regionale Wettbewerbsfähigkeit Steiermark 2007-2013 (genehmigt 
von der Europäischen Kommission am 4. Mai 2007 CCI: 
2007AT162PO007) — EUR 155,00 (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) 

20 % — 

Pomoc na rzecz małych przedsiębiorstw 
nowo utworzonych przez kobiety (art. 16) 

15 % —
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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 % 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 % 

Pomoc na szybkie przystosowanie MŚP do 
przyszłych norm wspólnotowych (art. 20) 

15 % — 

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

60 % 20 % 

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

45 % 20 % 

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

45 % 20 % 

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 50 % 20 % 

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

50 % — 

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27) 50 % — 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

Program pomocy 15 % 20 % 

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

50 % — 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

1 250 000 EUR — 

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

25 % 

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

200 000 EUR — 

Pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko 
wykwalifikowanego personelu (art. 37) 

200 000 EUR — 

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

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.sfg.at/downloads/docs/5459_SFGRichtlinie2010.pdf
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Numer środka pomocy państwa SA.34281 (12/X) 

Państwo członkowskie Słowenia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego SI 

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

Organ przyznający pomoc MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 
Kotnikova 5 
1000 LJUBLJANA 
Slovenija 
http://www.mg.gov.si/ 

Nazwa środka pomocy Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije 
– regionalna pomoč 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih 
virov energije (Ur.l. RS št. 89/2008, 25/2009) 
Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih 
(Ur.l. RS št. 114/2009, 57/2011) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 435/2009 

Czas trwania pomocy 3.4.2009-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 16,00 (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 % 

Program pomocy 30 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV9247.html 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_URED5406.html
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