
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 67/03) 

Numer środka pomocy państwa SA.34282 (12/X) 

Państwo członkowskie Estonia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Eesti Töötukassa 
Lasnamäe 2, 11412 Tallinn, Eesti 
www.tootukassa.ee 

Nazwa środka pomocy Palgatoetus (2012) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Sotsiaalministri 10.12.2007 käskkiri nr 225 programm „Kvalifitseeritud 
tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2013” (2012), viimati 
muudetud 16.1.2012. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2012-31.12.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 7,70 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Euroopa Sotsiaalfond – EUR 7,70 (w mln) 

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 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.tootukassa.ee/public/THP_2010-2011_terviktekst.pdf

PL 6.3.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 67/65

http://www.tootukassa.ee
http://www.tootukassa.ee/public/THP_2010-2011_terviktekst.pdf


Numer środka pomocy państwa SA.34283 (12/X) 

Państwo członkowskie Estonia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Eesti Töötukassa 
Lasnamäe 2, 11414 Tallinn, Eesti 
www.tootukassa.ee 

Nazwa środka pomocy Palgatoetus, puuetega ja pikaajalise tervisehäirega inimeste töötamise 
toetamine ning koolitusabi (2012-2013) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Tööturuteenuste ja -toetuste seadus; 
Vabariigi Valitsuse 22.12.2011 määrus nr 170 Tööhõiveprogramm 
2012-2013. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2012-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 30,50 (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 % — 

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

100 % — 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 0 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 25 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/121122011023 

https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011056
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Numer środka pomocy państwa SA.34287 (12/X) 

Państwo członkowskie Dania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 2008-240-0015 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Skatteministeriet 
Nicolai Eigtveds Gade 28, DK-1402 København K 
www.skat.dk 

Nazwa środka pomocy Afgift på erhvervenes energiforbrug 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love 
(Ændring af afgift på erhvervenes energiforbrug mv.) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification N 318a/2004 
Modification C 41/2006 

Czas trwania pomocy 1.1.2012-31.12.2021 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

DKK 760,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

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) 

760 000 000 DKK — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=16458 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137499 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120339 

Numer środka pomocy państwa SA.34299 (12/X) 

Państwo członkowskie Malta 

Numer referencyjny państwa członkowskiego SAMB113/2008
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Nazwa regionu (NUTS) Malta 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Malta Enterprise 
Guardamangia Hill, 
Pieta' MEC 0001 
Malta 
www.maltaenterprise.com 

Nazwa środka pomocy ERDF Innovation Actions (Innov-Act) Grant 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Assistance to Small and Medium-Sized Undertakings Regulations, 2008 
(Legal Notice 69 of 2008) Regulation 6. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 204/2009 

Czas trwania pomocy 16.12.2011-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 3,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

ERDF – 2007MT161PO001 – EUR 5,50 (w mln) 

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://www.doi.gov.mt/en/legalnotices/2008/02/LN%2069.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.34300 (12/X) 

Państwo członkowskie Malta 

Numer referencyjny państwa członkowskiego SAMB112/2008 

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

Organ przyznający pomoc Malta Enterprise 
Guardamangia Hill, 
Pieta, MEC 0001, 
Malta 
www.maltaenterprise.com
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Nazwa środka pomocy ERDF e-Business Development Grant Scheme 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Assistance to Small and Medium-sized Undertakings Regulations, 2008 
(Legal Notice 69 of 2008) Regulation 10. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 205/2009 

Czas trwania pomocy 22.12.2011-31.12.2013 

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 bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

ERDF – 2007MT161PO001 – EUR 3,40 (w mln) 

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://www.doi.gov.mt/en/legalnotices/2008/02/LN%2069.pdf
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	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 67/03)

