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Uradni list Evropske unije

9.12.2011

Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije
(ES) št. 800/2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo
členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah)
(Besedilo velja za EGP)

(2011/C 360/02)

Referenčna številka državne pomoči

SA.31302 (X 308/10)

Država članica

Nemčija

Referenčna oznaka države članice

—

Ime regije (NUTS)

NIEDERSACHSEN
Mešano

Organ, ki dodeli pomoč

Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)
Günther-Wagner-Allee 12-16
30177 Hannover
www.nbank.de

Naziv ukrepa pomoči

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der
einzelbetrieblichen Unternehmensberatung kleiner und mittlerer Unter
nehmen in Niedersachsen (Beratungsrichtlínie 2009)

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno
nacionalno uradno publikacijo)

Nds. MBl 2010, S. 593

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

XS 290/2007

Trajanje

1.1.2009-31.12.2015

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih
sredstev na podlagi sheme

EUR 2,39 (v milijonih)

Za jamstva

—

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

—

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Genehmigung vom 7. und 9.8.2007 – EUR 2,19 (v milijonih)

Cilji
Pomoč za svetovalne storitve v korist MSP
(člen 26)

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji
znesek pomoči v domači valuti
50 %

MSP – bonusi v %
—

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:
http://www.nbank.de/_downloads/Foerderprogramme/Beratungsfoerderung/Richtlinie.pdf

Referenčna številka državne pomoči

SA.31320 (X 311/10)

Država članica

Bolgarija

SL
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Uradni list Evropske unije

Referenčna oznaka države članice

—

Ime regije (NUTS)

Bulgaria
Člen 107(3)(a)

Organ, ki dodeli pomoč

Агенция по заетоста
гр. София, 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3
http://www.az.government.bg

Naziv ukrepa pomoči

Схема BG051PO001-1.1.03 – „Развитие“, проект „Нов избор – развитие
и реализация“ по ОП „РЧР“

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno
nacionalno uradno publikacijo)

Регламент (ЕО) № 800/2008 http://www.az.government.bg/EFunds/
OPHRD/Norm_Docs/Reg_800.pdf
Регламент (ЕО) № 1083/2006 http://www.az.government.bg/EFunds/
OPHRD/Norm_Docs/Reg_1083.pdf
Регламент (ЕО) № 1081/2006 http://www.az.government.bg/EFunds/
OPHRD/Norm_Docs/Reg_1081.pdf
Регламент (ЕК) № 1828/2006 http://www.az.government.bg/EFunds/
OPHRD/Norm_Docs/Reg_1828_en.pdf
ПМС № 121/31.5.2007 г. http://www.az.government.bg/EFunds/
OPHRD/Norm_Docs/PMS121.pdf

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

—

Trajanje

30.12.2009-31.12.2012

Zadevni gospodarski sektorji

Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina, Pridobivanje rud, Prido
bivanje rudnin in kamnin, Storitve za rudarstvo, PREDELOVALNE
DEJAVNOSTI, OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN
PARO, OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI;
SANIRANJE OKOLJA, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA; VZDRŽEVANJE
IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL, PROMET IN SKLADIŠČENJE,
GOSTINSTVO, INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI,
FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI, POSLOVANJE Z
NEPREMIČNINAMI, STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE
DEJAVNOSTI, DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI,
DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE; DEJAVNOST OBVEZNE
SOCIALNE VARNOSTI, IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVO IN
SOCIALNO VARSTVO, KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE
DEJAVNOSTI, DRUGE DEJAVNOSTI, DEJAVNOST GOSPODINJSTEV
Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEEBJEM; PROIZVODNJA ZA LASTNO
RABO, DEJAVNOST EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ IN TELES

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih
sredstev na podlagi sheme

BGN 250,00 (v milijonih)

Za jamstva

—

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

—

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

ЕСФ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
одобрена от Европейската комисия — № CCI: 2007BG051PO001 —
BGN 212,50 (v milijonih)

C 360/7
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Cilji

Pomoč za zaposlovanje prikrajšanih delavcev
v obliki subvencij plače (člen 40)

9.12.2011

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji
znesek pomoči v domači valuti

50 %

MSP – bonusi v %

—

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:
http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=28&WA=Efunds/OPHRD/AP1103/Menu_1103.htm
Интернет страницата на Агенция по заетостта, рубрика „Европейски фондове и международни проекти“, меню
„Оперативна програма развитие на човеките ресурси“, подменю „Активни програми“, от списъка с програми се
избира BG051PO001-1.1.03 — „Развитие“

Referenčna številka državne pomoči

SA.31323 (X 312/10)

Država članica

Estonija

Referenčna oznaka države članice

—

Ime regije (NUTS)

Estonia
Člen 107(3)(a)

Organ, ki dodeli pomoč

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Narva mnt 7A
10117 TALLINN
http://www.kik.ee

Naziv ukrepa pomoči

Vooluveekogude seisundi parandamise tingimused

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno
nacionalno uradno publikacijo)

1) Keskkonnaministri 5. juuli 2010. a määrus nr 24 „Meetme „Voolu
veekogude seisundi parandamine” tingimused avatud taotlemise
korral” (RTI, 14.7.2010, 46, 274)
2) Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadus (RT I 2006, 59, 440)

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

—

Trajanje

17.7.2010-31.8.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih
sredstev na podlagi sheme

—

Za jamstva

—

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

—

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Kogu perioodi ÜF vahendeid kokku kasutatakse 150 miljonit krooni.
Keskmiselt jagatakse iga aasta (3. aasta jooksul) 50 miljonit krooni
Ühtekuuluvusfondi vahendeid. – EUR 0,00 (v milijonih)
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Cilji
Pomoč za naložbe, ki podjetjem omogoča
preseganje standardov Skupnosti oziroma
povišanje ravni varstva okolja v odsotnosti
standardov Skupnosti (člen 18)

C 360/9

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji
znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

35 %

20 %

50 %

—

(Sklic na zadevne standarde: veeseaduse §40'
lg 11 ja 13 ,veeseaduse §40' lg 11 ja 13 ")
Pomoč za svetovalne storitve v korist MSP
(člen 26)

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13339732

Referenčna številka državne pomoči

SA.31464 (X 335/10)

Država članica

Združeno kraljestvo

Referenčna oznaka države članice

—

Ime regije (NUTS)

SCOTLAND
Mešano

Organ, ki dodeli pomoč

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

Naziv ukrepa pomoči

Scottish Rural Deevolopment Programme — measure code 312
(Support for the creation and development of micro enterprises)

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno
nacionalno uradno publikacijo)

Section 2 (2) of the European Communities Act 1972

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

—

Trajanje

16.8.2010-31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih
sredstev na podlagi sheme

GBP 4,20 (v milijonih)

Za jamstva

GBP 0,00 (v milijonih)

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

—

SL
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Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

9.12.2011

Council Regulation (EC) 1698/2005 of 20 September 2005 on support
for rural development by the European Agricultural Fund for Rural
Development (EAFRD) — GBP 2,60 (v milijonih)
Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji
znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za novoustanovljena mala podjetja
(člen 14)

20 %

—

Pomoč MSP za naložbe in zaposlovanje (člen
15)

20 %

—

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:
http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/SRDP

Referenčna številka državne pomoči

SA.31465 (X 336/10)

Država članica

Združeno kraljestvo

Referenčna oznaka države članice

—

Ime regije (NUTS)

SCOTLAND
Mešano

Organ, ki dodeli pomoč

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

Naziv ukrepa pomoči

Scottish Rural Development Programme — measure code 124 ( coope
ration for development of new products, process and technologies in
the agriculture and food sector and in the forestry sector)

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno
nacionalno uradno publikacijo)

Section 2 (2) of the European Communities Act 1972

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

—

Trajanje

16.8.2010-31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Dejavnost strežbe jedi in pijač

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih
sredstev na podlagi sheme

GBP 2,60 (v milijonih)

Za jamstva

GBP 0,00 (v milijonih)

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

—

9.12.2011
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Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

C 360/11

Council 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 (v milijonih)
Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji
znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Eksperimentalni razvoj (člen 31(2)(c))

25 %

20 %

Temeljne raziskave (člen 31(2)(a))

100 %

—

Industrijske raziskave (člen 31(2)(b))

50 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:
http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/SRDP

