
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

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 307/04) 

Numer środka pomocy państwa X 298/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Rioja 
Obszary nieobjęte pomocą 

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

http://www.ader.es 

Nazwa środka pomocy Programa de Diagnóstico Tutelado y Apoyo a la Incorporación del 
Diseño 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden n o 16/2009, de 12 de febrero de 2009, de la Consejería de 
Industria, Innovación y Empleo, por la que se modifica la Orden n o 14/ 
2008, de 3 de junio de 2008, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desar
rollo Económico de La Rioja destinadas al programa de diagnóstico 
tutelado y apoyo a la incorporación del diseño, en régimen de concur
rencia competitiva (B.O.R. n o 22/2009, de 16 de feb) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 168/08 

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 

0,90 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FEDER — 0,45 EUR (en millones)
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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://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=44-229168 

Numer środka pomocy państwa X 300/09 

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 

Nazwa środka pomocy Programa estratégico de comercio exterior (FORMACION) 

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 XT 73/08 

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 

0,10 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 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 50 % —
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

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

Numer środka pomocy państwa X 863/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego ES 

Nazwa regionu (NUTS) Rioja 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Dirección General de Trabajo, Industria y Comercio 
C/ Marques de la Ensenada, 13 
26071 Logroño (La Rioja) 
ESPAÑA 

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=465295 

Nazwa środka pomocy Bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en la Estrategia de 
Ahorro y Eficiencia Energética (E4+): Auditorías Energéticas en la 
Industria 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden 35/2009, de 29 de septiembre, de la Consejería de Industria, 
Innovación y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones, en la Estrategia de Ahorro y Eficiencia 
Energética (E4+): Auditorías Energéticas en la Industria 
B.O.R de 2 de octubre de 2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 2.10.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,23 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FEDER — 0,52 EUR (en millones) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 60 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883

PL C 307/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.12.2009

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=35-229159
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=465295
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883


Numer środka pomocy państwa X 864/09 

Państwo członkowskie Irlandia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 8298694A 

Nazwa regionu (NUTS) Ireland 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Department of Enterprise, Trade and Employment 
Davitt House 
Adelaide Road 
Dublin 2 
IRELAND 

http://www.entemp.ie/ 

Nazwa środka pomocy Training Networks Programme 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

National Training Fund Act 2000; 
Subhed N06 of Vote 65, Department of Enterprise, Trade and Employ
ment 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

15,60 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 % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 20 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.skillnets.ie 

Please see FAQ section 

Numer środka pomocy państwa X 865/09 

Państwo członkowskie Słowenia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego SI
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Nazwa regionu (NUTS) Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Ministrstvo za gospodarstvo 
Kotnikova 5 
SI-1000 Ljubljana 
SLOVENIJA 

http://www.mg.gov.si/ 

Nazwa środka pomocy Pomoč v o obliki rizičnega kapitala 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Poslovni načrt programa instrumentov finančnega inženiringa za MSP 
v Republiki Sloveniji 2009–2013 (PIFI) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.11.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

35,05 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Kapitał podwyższonego ryzyka 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Sredstva skupnosti predstavljajo 85 % celotnega zneska pomoči – 
29,80 EUR (v milijonih) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Pomoc w formie kapitału podwyższonego 
ryzyka (art. 28–29) 

35 050 000 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mg.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/podjetnistvo_in_konkurencnost/drugi_pomembni_ 
dokumenti/
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