
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 115/03) 

Numer środka pomocy państwa SA.34513 (12/X) 

Państwo członkowskie Cypr 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 25.06.001.827 

Nazwa regionu (NUTS) Cyprus 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) 
Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, 
Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία, Κύπρος 
www.anad.org.cy 

Nazwa środka pomocy Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης στο Εξωτερικό 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

1. Οι περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμοι του 1999 έως Αρ. 
21 (Ι) του 2007. 

2. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑνΑΔ. 
3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής. 
4. Απόφαση του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.3.2012-31.12.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,20 (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 % 

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

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/103/pc_id/173

PL C 115/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.4.2012

http://www.anad.org.cy
http://www.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/103/pc_id/173


Numer środka pomocy państwa SA.34516 (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 delo, družino in socialne zadeve 
Kotnikova 5 
1000 Ljubljana 
SLOVENIA 
http://www.mddsz.gov.si/ 

Nazwa środka pomocy Pomoč za zaposlovanje invalidov 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni 
list RS, št. 87/11) 

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 170,30 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia, Pozostałe – Oprostitev prispevkov za socialno 
varnost 

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 
zatrudnianie pracowników niepełnospraw
nych (art. 41) 

75 % — 

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

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumentipdf/word/zzzi_npb_nov2011.doc 

Numer środka pomocy państwa SA.34517 (12/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) YORKSHIRE AND THE HUMBER 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Screen Yorkshire 
Studio 22 
46 The Calls 
Leeds 
Yorkshire 
LS2 7EY 
http://www.screenyorkshire.co.uk 

Nazwa środka pomocy The Yorkshire Content Fund 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

The European Communities Act 1972 
The European Communities (Finance) Act 2008 
Council Regulation (EC) No 1083/2006 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 12.3.2012-31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, pozostała, Działal
ność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana 
z kulturą, Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 7,50 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje GBP 0,00 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Zaliczki zwrotne, Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Yorkshire and Humber ERDF Programme 2007-2013 – GBP 7,50 (w 
mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Pomoc w formie kapitału podwyższonego 
ryzyka (art. 28 – 29) 

1 500 000 GBP — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.screenyorkshire.co.uk/files/upload_files/gber-state-aid-scheme-the-yorkshire-content-fund.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.34518 (12/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) SCOTLAND 
Obszary mieszane
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Organ przyznający pomoc Scottish Government 
Rural and Environment Directorate 
Saughton House 
Broomhouse Drive 
Edinburgh 
EH11 3XD 
www.scotland.gov.uk/home 

Nazwa środka pomocy Scottish Rural Development Programme — measure code 124 (co- 
operation for development of new products, process and technologies 
in the agriculture and food sector and in the forestry sector) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Section 2 (2) of the European Communities Act 1972 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 336/2010 

Czas trwania pomocy 16.8.2010-31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Działalność usługowa związana z wyżywieniem 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 2,60 (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 

Concil Regulation 1698/2005 of 20 September 2005 on support for 
rural development by the European Agricultural Fund for rural deve
lopment (EAFRD) — GBP 1,60 (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 działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.scotland.gov.uk/topics/farmingrural/SRDP 

This is a direct link to the SRDP scheme website with details of qualifying criteria 

Numer środka pomocy państwa SA.34538 (12/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego BMVBS, Az. UI23/315.2/3-04.02 

Nazwa regionu (NUTS) DEUTSCHLAND 
Obszary mieszane
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Organ przyznający pomoc KfW 
Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt/Main 
http://www.kfw.de 

Nazwa środka pomocy Förderprogramm zur Anschaffung emissionsarmer schwerer Nutzfah
rzeuge 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Richtlinie zur Förderung der Anschaffung emissionsarmer schwerer 
Nutzfahrzeuge vom 18.1.2010 (Bundesanzeiger Nr. 16 vom 
29.1.2010, Seiten 338 — 340), In Kraft getreten am 30.1.2010; 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 16.2.2012 (Bundesan
zeiger Nr. 34 vom 29.2.2012, Seite 812) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 30.1.2010 – 11.11.2222 

Sektor(-y) gospodarki Transport drogowy towarów 

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 15,00 (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 % 

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 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.kfw.de/kfw/de/Inlandsfoerderung/Programmuebersicht/Anschaffung_emissionsarmer_LKW_-_ 
Zuschussvariante/index.jsp 

http://www.kfw.de/kfw/de/I/II/Download_Center/Foerderprogramme/versteckter_Ordner_fuer_PDF/RL_426_ 
BMVBS_Zweite_Aenderung_2012_02_16.pdf
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