
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) 

(2009/C 262/12) 

Numer środka pomocy państwa X 832/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Madrid 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Comunidad de Madrid 
Consejería de Transportes e Infraestructuras 
C/ Maudes, 17 
28003 Madrid 
ESPAÑA 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid= 
1109266187248&idConsejeria=1109266187248&idListConsj= 
1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid% 
2FEstructura 

Nazwa środka pomocy Subvenciones para la adquisición de vehículos industriales alimentados 
con energías alternativas y la instalación de estaciones de llenado 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden de 30 de julio de 2009 de la Consejería de Transportes 
e Infraestructuras 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader= 
application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_ 
BOCM&blobwhere=1142562971093&ssbinary=true 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.9.2009–31.12.2009 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,75 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

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 nabycie nowych środków trans
portu spełniających normy surowsze niż 
normy wspólnotowe lub podnoszących 
poziom ochrony środowiska w przypadku 
braku norm wspólnotowych (art. 19) 

35 % 20 %
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&amp;cid=<brok lin=0>1109266187248&amp;idConsejeria=1109266187248&amp;idListConsj=<brok lin=0>1109265444710&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%<brok lin=0>2FEstructura
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&amp;cid=<brok lin=0>1109266187248&amp;idConsejeria=1109266187248&amp;idListConsj=<brok lin=0>1109265444710&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%<brok lin=0>2FEstructura
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&amp;cid=<brok lin=0>1109266187248&amp;idConsejeria=1109266187248&amp;idListConsj=<brok lin=0>1109265444710&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%<brok lin=0>2FEstructura
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&amp;cid=<brok lin=0>1109266187248&amp;idConsejeria=1109266187248&amp;idListConsj=<brok lin=0>1109265444710&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%<brok lin=0>2FEstructura
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&amp;blobheader=application%2Fpdf&amp;blobkey=id&amp;blobtable=CM_Orden_BOCM&amp;blobwhere=1142562971093&amp;ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&amp;blobheader=application%2Fpdf&amp;blobkey=id&amp;blobtable=CM_Orden_BOCM&amp;blobwhere=1142562971093&amp;ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&amp;blobheader=application%2Fpdf&amp;blobkey=id&amp;blobtable=CM_Orden_BOCM&amp;blobwhere=1142562971093&amp;ssbinary=true


Numer środka pomocy państwa X 833/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Madrid 
Obsyarz nietobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Comunidad de Madrid 
Consejería de Transportes e Infraestructuras 
C/ Maudes, 17 
28003 Madrid 
ESPAÑA 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid= 
1109266187248&idConsejeria=1109266187248&idListConsj= 
1109265444710&language=es&pagename= 
ComunidadMadrid%2FEstructura 

Nazwa środka pomocy Subvenciones para la adquisición o transformación de turismos, 
furgones y motocicletas alimentados con energías alternativas 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden de 30 de julio de 2009 de la Consejería de Transportes 
e Infraestructuras 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader= 
application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_ 
BOCM&blobwhere=1142562971100&ssbinary=true 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 14.10.2009–31.12.2009 

Sektor(-y) gospodarki Transport drogowy towarów 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,75 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

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 nabycie nowych środków trans
portu spełniających normy surowsze niż 
normy wspólnotowe lub podnoszących 
poziom ochrony środowiska w przypadku 
braku norm wspólnotowych (art. 19) 

35 % 20 % 

Numer środka pomocy państwa X 835/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego GS 1-76051-27
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&amp;cid=1109266187248&amp;idConsejeria=1109266187248&amp;idListConsj=1109265444710&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&amp;cid=1109266187248&amp;idConsejeria=1109266187248&amp;idListConsj=1109265444710&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&amp;cid=1109266187248&amp;idConsejeria=1109266187248&amp;idListConsj=1109265444710&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&amp;cid=1109266187248&amp;idConsejeria=1109266187248&amp;idListConsj=1109265444710&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&amp;blobheader=application%2Fpdf&amp;blobkey=id&amp;blobtable=CM_Orden_BOCM&amp;blobwhere=1142562971100&amp;ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&amp;blobheader=application%2Fpdf&amp;blobkey=id&amp;blobtable=CM_Orden_BOCM&amp;blobwhere=1142562971100&amp;ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&amp;blobheader=application%2Fpdf&amp;blobkey=id&amp;blobtable=CM_Orden_BOCM&amp;blobwhere=1142562971100&amp;ssbinary=true


Nazwa regionu (NUTS) Deutschland 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Bundesverwaltungsamt 
50728 Köln 
DEUTSCHLAND 

http://www.bundesverwaltungsamt.de 

Nazwa środka pomocy ESF-Richtlinie zur Gleichstellung von Frauen in der Wirtschaft — eine 
gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, 
der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände und des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bundesanzeiger Nr. 74, Seite 1742 vom 19. Mai 2009 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.bundesanzeiger.de 
http://www.esf.de 
http://www.esf.de/portal/generator/810/ 
programmbundesinitiativegleichstellung.html 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 30.4.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

22,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

GS 1-76051-27 — 80,00 EUR (in Mio.) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 55 % — 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 80 % — 

Numer środka pomocy państwa X 836/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego GS1-76051-28 

Nazwa regionu (NUTS) Deutschland 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Bundesverwaltungsamt 
50728 Köln 
DEUTSCHLAND 

http://www.bundesverwaltungsamt.de
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http://www.bundesverwaltungsamt.de
http://www.bundesanzeiger.de
http://www.esf.de
http://www.esf.de/portal/generator/810/programmbundesinitiativegleichstellung.html
http://www.esf.de/portal/generator/810/programmbundesinitiativegleichstellung.html
http://www.bundesverwaltungsamt.de


Nazwa środka pomocy ESF-Richtlinie zur Förderung der beruflichen Weiterbildung von 
Beschäftigten (Sozialpartnerrichtlinie) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bundesanzeiger Nr. 57, Seite 1373 vom 16.4.2009 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.bundesanzeiger.de 
http://www.esf.de 
http://www.esf.de/portal/generator/6818/ 
programmSozialpartnerrichtlinie.html 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 26.3.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

28,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

GS1-76051-28 — 100,00 EUR (in Mio.) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 55 % — 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 80 % —
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http://www.bundesanzeiger.de
http://www.esf.de
http://www.esf.de/portal/generator/6818/programmSozialpartnerrichtlinie.html
http://www.esf.de/portal/generator/6818/programmSozialpartnerrichtlinie.html

