
Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE

w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 250/04)

Numer pomocy XS 210/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Galicia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

IG130: Diagnósticos tecnológicos y planes de mejora tecnológica

Podstawa prawna Real Decreto no 1579/2006, de 22 de diciembre (BOE no 29, de 2 de febrero),
por el que se establece el régimen de ayudas y el sistema de gestión del
programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas
(Innoempresa) 2007-2013

Resolución de 9 de mayo de 2007 (DOG no 96, de 21 de mayo de 2007) por la
que se da publicidad a las bases reguladoras del Programa de Apoyo a la Innova-
ción de las Pequeñas y Medianas Empresas (Programa Innoempresa) en Galicia

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 4,555598 mln EUR;
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z artykułem 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia

Data realizacji 17.7.2007

Czas trwania 31.12.2013

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Inny sektor związany z produkcją, inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Przyznawanie dotacji o kwocie nie przekraczającej 3 000 000 EUR należy do
kompetencji dyrektora generalnego Igape, w przypadku wyższej kwoty decyduje
prezes Igape.

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n
E-15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

Numer pomocy XS 211/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Galicia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

IG131: Desarrollo tecnológico aplicado
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Podstawa prawna Real Decreto no 1579/2006, de 22 de diciembre (BOE no 29, de 2 de febrero),
por el que se establece el régimen de ayudas y el sistema de gestión del
programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas
(Innoempresa) 2007-2013

Resolución de 9 de mayo de 2007 (DOG no 96, de 21 de mayo de 2007) por la
que se da publicidad a las bases reguladoras del Programa de Apoyo a la Innova-
ción de las Pequeñas y Medianas Empresas (Programa Innoempresa) en Galicia

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 4,555598 mln EUR;
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z artykułem 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia

Data realizacji 17.7.2007

Czas trwania 31.12.2013

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Inny sektor związany z produkcją, inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Przyznawanie dotacji o kwocie nie przekraczającej 3 000 000 EUR należy do
kompetencji dyrektora generalnego Igape, w przypadku wyższej kwoty decyduje
prezes Igape.

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n
E-15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

Numer pomocy XS 212/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Galicia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

IG132: Implantación y certificación de proyectos de I+D+i y de sistemas de
gestión

Podstawa prawna Real Decreto no 1579/2006, de 22 de diciembre (BOE no 29, de 2 de febrero),
por el que se establece el régimen de ayudas y el sistema de gestión del
programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas
(Innoempresa) 2007-2013

Resolución de 9 de mayo de 2007 (DOG no 96, de 21 de mayo de 2007) por la
que se da publicidad a las bases reguladoras del Programa de Apoyo a la Innova-
ción de las Pequeñas y Medianas Empresas (Programa Innoempresa) en Galicia

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 4,555598 mln EUR;
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z artykułem 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia

Data realizacji 17.7.2007

Czas trwania 31.12.2013

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa
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Sektory gospodarki Inny sektor związany z produkcją, inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Przyznawanie dotacji o kwocie nie przekraczającej 3 000 000 EUR należy do
kompetencji dyrektora generalnego Igape, w przypadku wyższej kwoty decyduje
prezes Igape.

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n
E-15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

Numer pomocy XS 213/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Galicia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

IG133: Implantación y certificación de sistemas de gestión medioambiental,
sistemas integrados de calidad y medioambiente, excelencia empresarial y
sistemas de gestión de la seguridad de la información

Podstawa prawna Real Decreto no 1579/2006, de 22 de diciembre (BOE no 29, de 2 de febrero),
por el que se establece el régimen de ayudas y el sistema de gestión del
programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas
(Innoempresa) 2007-2013

Resolución de 9 de mayo de 2007 (DOG no 96, de 21 de mayo de 2007) por la
que se da publicidad a las bases reguladoras del Programa de Apoyo a la Innova-
ción de las Pequeñas y Medianas Empresas (Programa Innoempresa) en Galicia

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 4,555598 mln EUR;
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z artykułem 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia

Data realizacji 17.7.2007

Czas trwania 31.12.2013

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Inny sektor związany z produkcją, inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Przyznawanie dotacji o kwocie nie przekraczającej 3 000 000 EUR należy do
kompetencji dyrektora generalnego Igape, w przypadku wyższej kwoty decyduje
prezes Igape.

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n
E-15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

Numer pomocy XS 214/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Galicia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

IG134: Proyectos integrados destinados a mejorar procesos y productos de
empresas relacionadas por la cadena de valor
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Podstawa prawna Real Decreto no 1579/2006, de 22 de diciembre (BOE no 29, de 2 de febrero),
por el que se establece el régimen de ayudas y el sistema de gestión del
programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas
(Innoempresa) 2007-2013

Resolución de 9 de mayo de 2007 (DOG no 96, de 21 de mayo de 2007) por la
que se da publicidad a las bases reguladoras del Programa de Apoyo a la Innova-
ción de las Pequeñas y Medianas Empresas (Programa Innoempresa) en Galicia

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 4,555598 mln EUR;
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z artykułem 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia

Data realizacji 17.7.2007

Czas trwania 31.12.2013

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Przyznawanie dotacji o kwocie nie przekraczającej 3 000 000 EUR należy do
kompetencji dyrektora generalnego Igape, w przypadku wyższej kwoty decyduje
prezes Igape.

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n
E-15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
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