
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 221/09) 

Numer środka pomocy państwa SA.34902 (12/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Invest Northern Ireland 
Bedford Square 
Bedford Street 
Belfast BT2 7ES 
www.investni.com 

Nazwa środka pomocy Non Executive Director Programme 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

The Industrial Development (Northern Ireland) Order 1982 

(http://www.legislation.gov.uk/nisi/1982/1083/contents) 

The Industrial Development (Northern Ireland) Act 2002 

(http://www.legislation.gov.uk/nia/2002/1/contents) 

The European Communities Act 1972 

(http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/68/contents) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.5.2012-29.5.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 0,15 (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 % 

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

50 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.investni.com/index/publications.htm?filter=N
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Numer środka pomocy państwa SA.34913 (12/X) 

Państwo członkowskie Węgry 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Hungary 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a),Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Nemzetgazdasági Minisztérium 
1055, Budapest Honvéd u. 13-15 
http://ngm.gov.hu/ 

Nazwa środka pomocy Vállalkozás részére bérpótló juttatásban részesülõ személy foglalkozta
tásához nyújtható támogatás 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

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 

HUF 4 576,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Társadalmi Megújulás Operatív Program – HUF 4 576,00 (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) 

48 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.magyarkozlony.hu/pdf/8074 

Numer środka pomocy państwa SA.34921 (12/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) SARDEGNA 
Artykuł 107 ust. 3 lit. c)
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Organ przyznający pomoc Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, artigianato 
e commercio 
Viale Trieste, 105 – 09123 Cagliari 
www.regione.sardegna.it 

Nazwa środka pomocy PO FESR 2007/2013, Competitività regionale e occupazione, Asse IV 
— Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo, Obiettivo 
Operativo 4.2.2 «Diversificare, destagionalizzare e riqualificare l’offerta 
turistica regionale innalzando il livello qualitativo dei prodotti e servizi 
turistici», Linea di intervento 4.2.2.a, «Adattamento delle caratteristiche 
strutturali delle attività del settore turistico e promozione dei progetti di 
investimento finalizzati al risparmio energetico ed al miglioramento 
dell’impatto ambientale», bando Interventi materiali e immateriali per 
completare e migliorare l’offerta delle imprese turistiche 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge regionale 14 maggio 1984, n.22 

Legge regionale 12 agosto 1998, 27 

Deliberazione della Giunta regionale 19/29 del 14.4.2011 

Deliberazione della Giunta regionale 48/58 del 1.12.2011 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.6.2012-31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Zakwaterowanie 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 8,80 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

PO FERS 2007/2013, Asse IV, Linea di intervento 4.2.2.a – EUR 2,20 
(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) 

35 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1284&id=29385 

Numer środka pomocy państwa SA.34923 (12/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) BRANDENBURG 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a),Artykuł 107 ust. 3 lit. c)
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Organ przyznający pomoc InvestitionsBank des Landes Brandenburg (ILB) 
Steinstraße 104-106 
14480 Potsdam 
www.ilb.de 

Nazwa środka pomocy Brandenburg-Kredit Erneuerbare Energien 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Gesetz über die Investitionsbank des Landes Brandenburg in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.Juli 1996 (GVBl. I/96, Nr. 19 
S. 258) geändert durch Gesetz vom 20. April 2004 (GVBl. I/04, Nr. 07, 
S. 156). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.6.2012-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,70 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja na spłatę odsetek 

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

20 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.ilb.de/de/wirtschaft/darlehen/brandenburg_kredit_erneuerbare_energien_1/index.html 

Numer środka pomocy państwa SA.34924 (12/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
Deichmanns Aue 29 
53179 Bonn 
Deutschland 
www.ble.de
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Nazwa środka pomocy Bund, Modell- und Demonstrationsvorhaben Biologische Vielfalt: 
„Erhaltung der innerartlichen Vielfalt gebietsheimischer Wildobstarten 
in Sachsen“, Projekt-Nr.n 10BM018 und 10BM025 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zuwendungsbescheide (s. Anlage: Entwurfsversion vom 4.6.2012) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.7.2012-30.6.2017 

Sektor(-y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,63 (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 działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.ble.de/DE/03_Forschungsfoerderung/99_SANI_Publikationen/SANI-Publikationen_node.html 

http://www.ble.de/DE/03_Forschungsfoerderung/04_BiologischeVielfalt/MuD-Vorhaben/MuD-VorhabenBV_ 
node.html;jsessionid=28D24D7FAFCE1AFD6DA3C9E629ABB45D.1_cid135
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