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C 36/15

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)

(2011/C 36/03)

Numer środka pomocy państwa

X 431/09

Państwo członkowskie

Niderlandy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

NLD

Nazwa regionu (NUTS)

Obszary nieobjęte pomocą

Organ przyznający pomoc

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
www.noord-holland.nl

Nazwa środka pomocy

Uitvoeringsregeling agrarische sector Groene Uitweg Noord-Holland
2009
Onderdeel „huisverkoop”

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do
właściwego promulgatora krajowego)

Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2009

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

—

Czas trwania pomocy

5.3.2009–31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

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

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Całkowity
planowany
programu pomocy

roczny

budżet

EUR 2,77 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

—

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

—

W przypadku współfinansowania z funduszy
wspólnotowych

—

Cele

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

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

MŚP –w %

—

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:
http://www.noord-holland.nl/zoeken/get_url.asp?page=/provstukken/OPENBAAR/OBAS/OBAS-PB2009-31.
pdf
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Numer środka pomocy państwa

X 420/10

Państwo członkowskie

Hiszpania

Numer referencyjny państwa członkowskiego

—

Nazwa regionu (NUTS)

RIOJA
Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomoc

Servicio Rioja de Empleo
C/ Portales, 41
E-26071 Logroño (La Rioja)
ESPAÑA

4.2.2011

http://www.larioja.org/empleo
Nazwa środka pomocy

Fomento de la integración laboral de personas con discapacidad en
Centros Especiales de Empleo y en el mercado ordinario de trabajo.

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do
właściwego promulgatora krajowego)

Orden 13/2010, de 6 de septiembre, de la Consejería de Industria,
Innovación y Empleo por la que se aprueban las bases reguladoras
de concesión de Subvenciones para el fomento de la integración laboral
de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo y en el
mercado ordinario de trabajo.
(B.O.R no 112, de 13 de septiembre de 2010)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

—

Czas trwania pomocy

14.9.2010–31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP,duże przedsiębiorstwo

Całkowity
planowany
programu pomocy

roczny

budżet

EUR 1,95 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

—

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia,Dotacja na spłatę odsetek

Odesłanie do decyzji Komisji

—

W przypadku współfinansowania z funduszy
wspólnotowych

Fondo Social Europeo – 0,97 (w mln)

Cele

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

MŚP –w %

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

100 %

—

Pomoc w formie subsydiów płacowych na
zatrudnianie pracowników niepełnospraw
nych (art. 41)

50 %

—

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=128-298942&p_texto=&anterior=R
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C 36/17

Numer środka pomocy państwa

X 430/10

Państwo członkowskie

Włochy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

—

Nazwa regionu (NUTS)

PIEMONTE
Artykuł 107 ust. 3 lit. c),Obszary nieobjęte pomocą,Obszary mieszane

Organ przyznający pomoc

Regione Piemonte
Direzione Attività Produttive
Via Pisano 6
10152 Torino TO
ITALIA
Tel. +39 0114321461
Fax +39 0114323483
direzioneB16@regione.piemonte.it
http://www.regione.piemonte.it/industria/index.htm

Nazwa środka pomocy

Piano straordinario per l'occupazione – Mis. II.5 – Piu' investimenti –
L.r. 34/2004 – Programma d'intervento per le attivita' produttive
2006/2010- Asse 3 (Internazionalizzazione), Misura INT 2 –
«Contratto di insediamento»

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do
właściwego promulgatora krajowego)

a) Determinazione Dirigenziale n. 259 del 4.10.2010 (non ancora
pubblicata)
b) Determinazione Dirigenziale n. 189 del 19.7.2010 (Bollettino Uffi
ciale della Regione Piemonte, n. 36 del 9 settembre 2010, pag. 210)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Modification XS 56/2008
Modification XA 121/2009
Modification XR 40/2008

Czas trwania pomocy

15.11.2010–31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP,duże przedsiębiorstwo

Całkowity
planowany
programu pomocy

roczny

budżet

EUR 25,00 (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 %

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b))

50 %

35 %

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31
ust. 2 lit. c))

25 %

35 %

Program pomocy

10 %

20 %

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

20 %

—

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:
http://www.regione.piemonte.it/industria/leggi/lr342004.htm
Il bando è reperibile sub Misura II.5 L.r. 34/2004 Asse 3 Misura INT 2
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4.2.2011

Numer środka pomocy państwa

X 431/10

Państwo członkowskie

Niemcy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

—

Nazwa regionu (NUTS)

DEUTSCHLAND
Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

Organ przyznający pomoc

Bundesministerium für Bildung und Forschung
Heinemannstraße 2-6
53175 Bonn
http://www.bmbf.de

Nazwa środka pomocy

Neue Medien in der beruflichen Bildung

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do
właściwego promulgatora krajowego)

Richtlinie zur Förderung von Vorhaben zur Entwicklung und zum
Einsatz von mobil nutzbaren Technologien, digitalen Medien und Dien
sten in der beruflichen Qualifizierung vom 24.9.2010 (veröffentlicht
am 13.10.2010 im BAnz. S. 3434)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

—

Czas trwania pomocy

13.10.2010–31.12.2015

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP,duże przedsiębiorstwo

Całkowity
planowany
programu pomocy

roczny

budżet

EUR 8,00 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

—

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

—

W przypadku współfinansowania z funduszy
wspólnotowych

2007DE05UPo==1 (Operatives Programm des Bundes für den Europä
ischen Sozialfonds Förderperiode 2007-2013) – 20,00 (w mln)

Cele

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

MŚP –w %

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b))

50 %

—

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31
ust. 2 lit. c))

25 %

—

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a))

100 %

—

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:
http://www.bmbf.de/foerderungen/15286.php
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C 36/19

Numer środka pomocy państwa

SA.32042

Państwo członkowskie

Niemcy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

AGFVO/ELR/01-01-2011

Nazwa regionu (NUTS)

BADEN-WUERTTEMBERG
Artykuł 107 ust. 3 lit. c),Obszary mieszane

Organ przyznający pomoc

Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank
Postfach 10 29 43
70025 Stuttgart
www.l-bank.de

Nazwa środka pomocy

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR-Programm)

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do
właściwego promulgatora krajowego)

Rechtsgrundlage ist das Gesetz über die Landeskreditbank BadenWürttemberg – Förderbank vom 11.11.1998 (Gesetzblatt für BadenWürttemberg (GBl.) vom 18.11.1998, S. 581), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 14.10.2008 (GBl. S.343,364)) i. V. m. § 15 Landwirts
chafts- und Landeskulturengesetz nach Maßgabe der ELR-Richtlinie
vom 1.1.2008 (GABl. 2007, S.455), geändert durch Verwaltungsvors
chrift vom 26.11.2010; §§ 23, 44 LHO Baden-Württemberg und den
dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

—

Czas trwania pomocy

1.1.2011–30.6.2014

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Całkowity
planowany
programu pomocy

roczny

budżet

EUR 22,50 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

—

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja na spłatę odsetek,Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

—

W przypadku współfinansowania z funduszy
wspólnotowych

2007 DE 162 PO 008 – 31,04 (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 %

MŚP –w %

—

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:
http://www.l-bank.de/unternehmen-elr
http://www.l-bank.de/lbank/inhalt/nav/unternehmen/vorhabenbestehenderunternehmen/
entwicklungsprogrammlaendlicherraumelr.xml?ceid=100191
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Numer środka pomocy państwa

SA.32043

Państwo członkowskie

Cypr

Numer referencyjny państwa członkowskiego

25.06.001.802

Nazwa regionu (NUTS)

Cyprus
Artykuł 107 ust. 3 lit. c),Obszary mieszane

Organ przyznający pomoc

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Γραφεία Κεντρικής Υπηρεσίας
Λεωφόρος Λεμεσού19
P.O. Box 24535
CY 1390 Λευκωσία
www.visitcyprus.biz

Nazwa środka pomocy

Σχέδιο κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης
του τουριστικού προϊόντος (2η προκήρυξη)

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do
właściwego promulgatora krajowego)

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρμόδιας Αρχής ημερομηνίας
30/09/08 και απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας
29/10/2008

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Modification X 70/2008

Czas trwania pomocy

8.11.2010–31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwatero
wania,Działalność obiektów sportowych,Działalność muzeów,Działal
ność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,Działalność
wesołych miasteczek i parków rozrywki,Działalność usługowa zwią
zana z poprawą kondycji fizycznej,Hotele i podobne obiekty zakwate
rowania

Rodzaj beneficjenta

MŚP,duże przedsiębiorstwo

Całkowity
planowany
programu pomocy

roczny

budżet

EUR 1,86 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

—

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

—

W przypadku współfinansowania z funduszy
wspólnotowych

E(200)ημερ.17.9.2007 – 4,80 (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 MŚP na usługi doradcze (art.
26)

35 %

—

Program pomocy

15 %

20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:
http://www.kinitra-emploutismos.com/

