
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 305/07) 

Numer środka pomocy państwa X 290/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Sachsen-Anhalt 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Investitionsbank Sachsen-Anhalt 
Domplatz 12 
39104 Magdeburg 
DEUTSCHLAND 

http://www.ib-sachsen-anhalt.de 

Nazwa środka pomocy Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von 
abfallwirtschaftlichen Maßnahmen 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Erlass des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17.12.2008 — 38 — 67030 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 31.3.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

35,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia, Kredyt preferencyjny 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

15.03 
15.11 
45.03 
45.11 — 24,61 EUR (in Mio.) 

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 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.sachsen-anhalt.de/LPSA/index.php?id=33549
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Numer środka pomocy państwa X 291/09 

Państwo członkowskie Belgia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Vlaams Gewest 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Agentschap Ondernemen 
Koning Albert II laan 35, bus 12 
1030 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

http://ae.vlaanderen.be/ 

Nazwa środka pomocy Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan 
ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan 
ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest 
(nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany N 515/06 

Czas trwania pomocy 20.2.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

120,00 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 inwestycyjna umożliwiająca przedsię
biorstwom zastosowanie norm surowszych 
niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony 
środowiska lub podniesienie poziomu 
ochrony środowiska w przypadku braku 
norm wspólnotowych (art. 18) 

20 % 20 % 

Pomoc w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

20 % 20 % 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na układy kogeneracji o wysokiej 
sprawności (art. 22) 

20 % 20 % 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych (art. 23) 

20 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.vlaanderen.be/ecologiepremie
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Numer środka pomocy państwa X 293/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Rioja 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja 
C/ Muro de la Mata, 13-14 
26271 Logroño (La Rioja) 
ESPAÑA 

http://www.ader.es 

Nazwa środka pomocy Promoción de la innovación en la gestión empresarial 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden 14/2009, de 12 de febrero de 2009, de la Consejería de Indust
ria, Innovación y Empleo, por la que se modifica la orden n o 9/2008, 
de 3 de junio de 2008, por la que se aprueban las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico 
de La Rioja destinadas a la promoción de la innovación en la gestión 
empresarial, en régimen de concurrencia competitiva (B.O.R. n o 22/ 
2009, de 16 de febrero) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 166/08 

Czas trwania pomocy 17.2.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1,80 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 inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

20 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=41-229166 

Numer środka pomocy państwa X 294/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) Pais Vasco 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Mauricio LAZCANO Director General de SPRI-Sociedad para la Promo
ción y Reconversión Industrial, S.A. 
SPRI, S.A. 
Alameda de Urquijo, 36 
48011 Bilbao (Bizkaia) 
ESPAÑA 

http://www.spri.es 

Nazwa środka pomocy Programa CONNECT, ayudas a proyectos empresariales de jóvenes 
empresas innovadoras 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Anuncio del Programa CONNECT, de ayudas a proyectos empresariales 
desarrollados en la CAPV por jóvenes empresas industriales (o de 
servicios conexos) innovadoras y con alto potencial de crecimiento. 
BOPV, núm. 41, 27 de febrero de 2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 28.2.2009–31.12.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

2,50 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 dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

2,5 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20090227&a=200901117 

Numer środka pomocy państwa X 297/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego ES 

Nazwa regionu (NUTS) Rioja 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja 
C/ Muro de la Mata, 13-14 
26071 Logroño (La Rioja) 
ESPAÑA 

http://www.ader.es
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Nazwa środka pomocy Programa estratégico de comercio exterior (PYMES) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden 7/2009, de 12 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria, 
Innovación y Empleo, por la que se modifica la Orden 16/2008, de 
3 de junio de 2008, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de 
La Rioja destinadas al programa estratégico de comercio exterior, en 
régimen de concurrencia competitiva. (B.O.R. n o 22 de 16.2.2009) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 170/08 

Czas trwania pomocy 17.2.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

2,78 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Fondos FEDER — 2,00 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 % — 

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27) 50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=35-229159
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