
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 313/06) 

Numer środka pomocy państwa X 884/09 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Waldviertel, Weinviertel 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Niederösterreichische Grenzlandförderungsgesellschaft mbH 
Niederösterreichring 2, Haus A 
3100 St. Pölten 
ÖSTERREICH 

http://noeg.grenzland.at 

Nazwa środka pomocy Förderungsaktion der N.Ö. Grenzlandförderungsgesellschaft 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

NÖG Gesellschaftsvertrag und Richtlinien zur Förderungsaktion der 
N.Ö. Grenzlandförderungsgesellschaft 

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 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

2,20 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka, Dopłata do oprocentowania, 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 % 

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

20 % 20 % 

Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

20 % — 

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

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://infonet.grenzland.at/fileadmin/img/Dokumente/NOEG_Foerderrichtlinie_2009-11.pdf
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Numer środka pomocy państwa X 886/09 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 39707/09/08100/1059 

Nazwa regionu (NUTS) Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, 
Střední Morava, Moravskoslezko 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 
ČESKÁ REPUBLIKA 

http://www.mpo.cz 

Nazwa środka pomocy ICT v podnicích – 3. výzva 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně někte
rých souvisejících zákonů 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 22.10.2009–31.12.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

460,00 CZK (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

SF-ERDF (85 %) – 391,00 CZK (v milionech) 

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 

40 % 20 % 

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

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mpo.cz/dokument29921.html
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Numer środka pomocy państwa X 887/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego ES51 

Nazwa regionu (NUTS) Cataluna 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Secretaría de Industria y Empresa del Departamento de Innovación, 
Universidades y Empresa 
Paseo de Gracia, 129 
08008 Barcelona 
ESPAÑA 

http://www.gencat.cat/diue 

Nazwa środka pomocy Línea de subvenciones y de préstamos directos en condiciones prefe
rentes para la financiación de actuaciones en el sector de la automoción 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden IUE/469/2009, de 15 de octubre por la que se aprueban las 
bases reguladoras de la línea de subvenciones y de préstamos directos 
en condiciones preferentes para la financiación de actuaciones en el 
sector de la automoción, y por la que se abre la convocatoria para el 
año 2009. (DOGC. núm. 5498, de 4.11.2009) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 5.11.2009–31.12.2012 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja pojazdów samochodowych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

100,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka, Dopłata do oprocentowania, 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 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) 

35 % 20 % 

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 50 % 20 % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 20 % 

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

50 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

65 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5498/09299030.pdf

PL 22.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 313/13

http://www.gencat.cat/diue
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5498/09299030.pdf


Numer środka pomocy państwa X 888/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Aragon 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Gobierno de Aragón 
Departamento de Agricultura y Alimentacion — D.G. de Fomento 
Agroalimentario 
Plaza San Pedro Nolasco, 1 
50071 Zaragoza 
ESPAÑA 

http://www.aragon.es 

Nazwa środka pomocy Aumento del valor añadido de los productos agrícolas (industrias 
agroalimentarias) en el marco del Programa de Desarrollo Rural para 
Aragón 2007-2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden de 25 de septiembre de 2009, del Consejero de Agricultura 
y Alimentación (B.O.A n o 197 de 8.10.2009) que se basa en Regmato 
800/2008 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 25.9.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych, Produkcja sucharów 
i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich 
i ciastek, Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych, 
Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

7,50 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Feader Programa de Desarrollo Rural para la Comunidd Autónoma de 
Aragón para el periodo 2007-2013 — 1,13 EUR million 

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://portal.aragon.es/portal/page/portal/FONDOS_ESTRUCTURALES/AYUDASESTADO20072013/ 
orden%20de%20agricultura.pdf
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Numer środka pomocy państwa X 890/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía 
C/ Tabladilla, s/n CP 
41071 Sevilla 
ESPAÑA 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/ 
portal/portada.jsp 

Nazwa środka pomocy Andalucia subvenciones a las personas y entidades promotoras, así 
como el procedimiento al que deben atenerse los Grupos de Desarrollo 
Rural para la ejecución de las Medidas 411, 412 y 413 del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Instrucción de 15 de octubre de 2009, de la Dirección General de 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural, por la que se establecen las 
directrices, condiciones y criterios de asignación de subvenciones 
a las personas promotoras, así como el procedimiento al que deben 
atenerse los Grupos de Desarrollo Rural para la ejecución de las 
Medidas 411, 412 y 413 del Programa de Desarrollo Rural de Anda
lucía 2007-2013, contempladas en el Plan de Actuación Global. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 6.11.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

76,50 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Fondo Europeo de Desarrollo Rural (Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2007-2013; medidas 411; 412 y 413) 
Decisión 2008/3843/CE, de la Comisión de 16 de julio de 2008 — 
38,14 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 

40 % 60 % 

Pomoc dla nowo utworzonych małych przed
siębiorstw (art. 14) 

35 % — 

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

50 % — 

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

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 35 % 45 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 70 % 80 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/www/portal/com/bin/portal/Legislaciones/2009/ 
instruccion_subvenciones_grupos_desarrollorural_ejecucion_medidas_411_412_413/instruccion_gdr_ 
ejecucion_medidas_411_y_otras_versixn_definitiva_19-10-09.pdf
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