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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)

(2010/C 284/03)

Numer środka pomocy państwa

X 333/10

Państwo członkowskie

Malta

Numer referencyjny państwa członkowskiego

SAMB/33/2010

Nazwa regionu (NUTS)

Malta
Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomoc

Malta Enterprise
Enterprise Centre
Industrial Estate
San Gwann, SGN 3000
Malta
www.maltaenterprise.com

Nazwa środka pomocy

Interest Rate Subsidy Scheme for the Refurbishment of Hotels, Acco
modation Facilities and Restaurants.

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do
właściwego promulgatora krajowego)

Legal Notice – Loan Interest Rate Subsidy for the Hospitality Sector
Regulations, 2010 – issued under the Malta Enterprise Act (Cap 463 of
the Laws of Malta).

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy -

Zmiany istniejącego środka pomocy

—

Czas trwania pomocy

1.8.2010–31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, Restauracje i ruchome
placówki gastronomiczne

Rodzaj beneficjenta

MŚP
duże przedsiębiorstwo

Całkowity
planowany
programu pomocy

roczny

budżet

EUR 6,00 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

—

Instrument pomocy (art. 5)

Dopłata do oprocentowania

Odesłanie do decyzji Komisji

—

W przypadku współfinansowania z funduszy
wspólnotowych

—

Cele
Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na
zatrudnienie (art. 13) Program pomocy

Maksymalna intensywność pomocy w % lub
maksymalna kwota pomocy w walucie
krajowej
30,00 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:
http://support.maltaenterprise.net/

MŚP –w %
20 %
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Numer środka pomocy państwa

X 334/10

Państwo członkowskie

Zjednoczone Królestwo

Numer referencyjny państwa członkowskiego

—

Nazwa regionu (NUTS)

SCOTLAND
Obszary mieszane

Organ przyznający pomoc

Rural and Environment Directorate
Saughton House
Broomhouse Drive
Edinburgh
EH11 3XD
http://www.scotland.gov.uk/Home

Nazwa środka pomocy

Scottish Rural Development Programme – measure code 311 (Diversi
fication into non agricultural activities)

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

—

Czas trwania pomocy

16.8.2010–31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działal
ność usługową

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Całkowity
planowany
programu pomocy

roczny

budżet

GBP 4,50 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

—

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja

Odesłanie do decyzji Komisji

—

W przypadku współfinansowania z funduszy
wspólnotowych

Council Regulation (EC) 1698/2005 of 20 September 2005 on support
for rural development by the European Agricultural Fund for Rural
Development (EAFRD) – 2,80 GBP (w mln)

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub
maksymalna kwota pomocy w walucie
krajowej

MŚP –w %

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

20,00 %

—

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

20,00 %

—

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:
http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/SRDP

Numer środka pomocy państwa

X 340/10

Państwo członkowskie

Hiszpania

Numer referencyjny państwa członkowskiego

—
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Nazwa regionu (NUTS)

GALICIA
Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomoc

Consellería de Cultura e Turismo
Calle San Caetano s/n, bloque 3, 2a planta. 15781 Santiago de
Compostela (A Coruña)
www.sxturismo.org; www.culturaeturismo.xunta.es

Nazwa środka pomocy

Subvenciones a entidades privadas para la potenciación y mejora del
turismo mediante ayudas para la mejora de la infraestructura de hoteles
(grupo I) de la Comunidad Autónoma de Galicia

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do
właściwego promulgatora krajowego)

Orden de 21 de abril del 2010 por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva,
de las subvenciones a entidades privadas para la potenciación y mejora
del turismo mediante ayudas para la mejora de la infraestructura de
hoteles (grupo I) de la Comunidad Autónoma de Galicia, y se procede
a su convocatoria para el año 2010 (CT989A). (DOG No 81, de 30 de
abril).
Corrección de errores. Orden de 21 de abril del 2010 DOG No 95, de
21de mayo

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy -

Zmiany istniejącego środka pomocy

—

Czas trwania pomocy

1.5.2010–31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Rodzaj beneficjenta

MŚP
duże przedsiębiorstwo

Całkowity
planowany
programu pomocy

roczny

budżet

EUR 2,00 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

—

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja

Odesłanie do decyzji Komisji

—

W przypadku współfinansowania z funduszy
wspólnotowych

FEDER – 5,60 EUR (w mln)

Cele

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na
zatrudnienie (art. 13) Program pomocy

Maksymalna intensywność pomocy w % lub
maksymalna kwota pomocy w walucie
krajowej
40,00 %

MŚP –w %

—

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/fff942ba33a2632bc125771
40079037c/$FILE/08100D005P089.PDF
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/24afbe1f918c895ec125772
900649042/$FILE/09500D006P042.PDF

Numer środka pomocy państwa

X 341/10

Państwo członkowskie

Zjednoczone Królestwo

Numer referencyjny państwa członkowskiego

—
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Nazwa regionu (NUTS)

SCOTLAND
Obszary mieszane

Organ przyznający pomoc

Rural and Environment Directorate
Saughton House
Broomhouse Drive
Edinburgh
EH11 3XD
http://www.scotland.gov.uk/Home

Nazwa środka pomocy

Scottish Rural Develoment Programme – measure code 123 (adding
value to agriculture and forestry products)

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

—

Czas trwania pomocy

16.8.2010–31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Produkcja artykułów spożywczych, Produkcja napojów, Działalność
usługowa związana z wyżywieniem

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Całkowity
planowany
programu pomocy

roczny

budżet

GBP 9,60 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

—

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja

Odesłanie do decyzji Komisji

—

W przypadku współfinansowania z funduszy
wspólnotowych

Council Regulation (EC) 1698/2005 OF 20 September 2005 on
support for rural development by the European Agricultural Fund for
Rural Development (EAFRD) – 5,90 GBP (w mln)

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

Maksymalna intensywność pomocy w % lub
maksymalna kwota pomocy w walucie
krajowej
20,00 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:
http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/SRDP

Numer środka pomocy państwa

X 342/10

Państwo członkowskie

Zjednoczone Królestwo

Numer referencyjny państwa członkowskiego

—

Nazwa regionu (NUTS)

SCOTLAND
Obszary mieszane

Organ przyznający pomoc

Rural and Environment Directorate
Saughton House
Broomhouse Drive
Edinburgh
EH11 3XD
http://www.scotland.gov.uk/Home

MŚP –w %
—

C 284/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2010

Nazwa środka pomocy

Scottish Rural Development Programme – measure code 111 (voca
tional training and information actions, including diffusions of scien
tific knowledge and innovative practises, for persons engaged in the
food 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

—

Czas trwania pomocy

16.8.2010–31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Działalność usługowa związana z wyżywieniem

Rodzaj beneficjenta

MŚP
duże przedsiębiorstwo

Całkowity
planowany
programu pomocy

roczny

budżet

GBP 6,60 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

—

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja

Odesłanie do decyzji Komisji

—

W przypadku współfinansowania z funduszy
wspólnotowych

Council Regulation 1698/2005 of 20 September 2005 on support for
rural development by the European Agricultural Fund for Rural Deve
lopment (EAFRD) – 4,10 GBP (w mln)

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub
maksymalna kwota pomocy w walucie
krajowej

MŚP –w %

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1)

25,00 %

20 %

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2)

60,00 %

20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:
http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/SRDP

