
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 298/05) 

Numer środka pomocy państwa X 245/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Galicia 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) 
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n 
15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 
ESPAÑA 

Tel. +34 902300903 / 981541147 
Fax +34 981558844 
http://www.igape.es/index.php?lang=es 

Nazwa środka pomocy IG165: Ayudas del Igape para facilitar el análisis empresarial de las 
empresas gallegas de cara al acceso al Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución de 10 de diciembre de 2008 (Diario Oficial de Galicia n o 
244, del 17 de diciembre), por la que se da publicidad a las bases 
reguladoras de las ayudas para facilitar el análisis empresarial de las 
empresas gallegas de cara al acceso al Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 27.2.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,30 EUR (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 % 

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze 
(art. 26) 

50 % —
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2008.nsf/FichaContenido/4C34E?OpenDocument 

Numer środka pomocy państwa X 246/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Adecuación del régimen de ayuda con n o XR 67/07, de promociön de 
infraestructuras y equipamientos económicos, comunicado anterior
mente en aplicación del reglamento de exención (CE) n o 1628/2006. 

Nazwa regionu (NUTS) Murcia 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Instituto de Fomento de la Región de Murcia 
Avenida de la Fama, 3 
30003 Murcia 
ESPAÑA 

http://www.ifrm-murcia.es 

Nazwa środka pomocy Programa de promoción de infraestructuras y equipamientos empresa
riales 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden de 27 de enero de 2009 de la Consejería de Universidades, 
Empresa e Investigación, por la que se aprueba las bases reguladoras 
y la convocatoria para 2009 de las ayudas del Instituto de Fomento de 
la Región de Murcia, publicada en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia BORM n o 25 de fecha 31 de enero de 2009 (Anexo 10) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XR 67/07 

Czas trwania pomocy 1.2.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

2,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

2007ES161PO001 
Programa Operativo Integrado de la Región de Murcia FEDER 2007- 
2013, aprobado por Decisión de la Comisión de 28 de noviembre de 
2007 — 1,40 EUR (en millones) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

30 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.institutofomentomurcia.es/InfoDirectoV3/pdf/Convocatoria_Programas_de_Ayudas_INFO_2009. 
pdf
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Numer środka pomocy państwa X 247/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego ES 

Nazwa regionu (NUTS) Cataluña 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM) 
Passeig de Gràcia, 129 
08008 Barcelona 
ESPAÑA 

http://www.acc10.cat 

Nazwa środka pomocy Línea de préstamos para proyectos individuales de R+D 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución IUE/3830/2008, de 17 de noviembre, por la que se apru
eban las bases reguladoras y se abre la convocatoria de las líneas de 
préstamos para proyectos de investigación industrial y desarrollo expe
rimental (R+D). DOGC núm. 5284 de 23.12.2008 (Anexo 1 
y apartado 1 del anexo 2) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 31.12.2008–31.12.2009 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

40,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Kredyt preferencyjny, Dotacja na spłatę odsetek 

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 % 20 % 

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

25 % 20 % 

Pomoc na pokrycie kosztów praw własności 
przemysłowej dla MŚP (art. 33) 

70 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.gencat.net/eadop/imagenes/5284/08310120.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 249/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Adecuación del régimen de ayuda con n o XS 111/07, de apoyo a la 
empresa familiar, comunicado anteriormente en aplicación del regla
mento de exención (CE) n o 70/2001.
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Nazwa regionu (NUTS) Murcia 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Instituto de Fomento de la Región de Murcia 
Avenida de la Fama, 3 
30003 Murcia 
ESPAÑA 

http://www.ifrm-murcia.es 

Nazwa środka pomocy Programa de apoyo a la empresa familiar 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden de 27 de enero de 2009 de la Consejería de Universidades, 
Empresa e Investigación, por la que se aprueba las bases reguladoras 
y la convocatoria para 2009 de las ayudas del Instituto de Fomento de 
la Región de Murcia, publicada en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia BORM n o 25 de fecha 31 de enero de 2009 (Anexo 7) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 111/07 

Czas trwania pomocy 1.2.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,50 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

2007ES161PO001 
Programa Operativo Integrado de la Región de Murcia FEDER 2007- 
2013, aprobado por Decisión de la Comisión de 28 de noviembre de 
2007 — 0,35 EUR (en millones) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze 
(art. 26) 

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.institutofomentomurcia.es/InfoDirectoV3/pdf/Convocatoria_Programas_de_Ayudas_INFO_2009. 
pdf 

Numer środka pomocy państwa X 250/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Adecuación del régimen de ayuda con n o XR 186/07, de ayudas 
a proyectos innovadores y creadores de empleo de calidad, comunicado 
anteriormente en aplicación del reglamento de exención (CE) n o 1628/ 
2006. 

Nazwa regionu (NUTS) Murcia 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a)

PL 8.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 298/13

http://www.ifrm-murcia.es
http://www.institutofomentomurcia.es/InfoDirectoV3/pdf/Convocatoria_Programas_de_Ayudas_INFO_2009.pdf
http://www.institutofomentomurcia.es/InfoDirectoV3/pdf/Convocatoria_Programas_de_Ayudas_INFO_2009.pdf


Organ przyznający pomoc Instituto de Fomento de la Región de Murcia 
Avenida de la Fama, 3 
30003 Murcia 
ESPAÑA 

http://www.ifrm-murcia.es 

Nazwa środka pomocy Programa de ayudas a proyectos innovadores y creadores de empleo de 
calidad 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden de 27 de enero de 2009 de la Consejería de Universidades, 
Empresa e Investigación, por la que se aprueba las bases reguladoras 
y la convocatoria del Programa de ayudas a proyectos innovadores 
y creadores de empleo de calidad al amparo del Plan de Dinamización, 
publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia BORM n o 25 de 
fecha 31 de enero de 2009 (Anexo 2) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XR 186/07 

Czas trwania pomocy 1.2.2009–31.12.2009 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

10,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

2007ES161PO001 
Programa Operativo Integrado de la Región de Murcia FEDER 2007- 
2013, aprobado por Decisión de la Comisión de 28 de noviembre de 
2007 — 7,00 EUR (en millones) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

30 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.institutofomentomurcia.es/InfoDirectoV3/pdf/Convocatoria_Programas_Estrategicos_2009.pdf
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