
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) 

(2010/C 5/03) 

Numer środka pomocy państwa X 472/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Marche 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Marche — PF Innovazione ricerca distretto tecnologico 
e competitività nei settori produttivi 
Via Tiziano 44 
60125 Ancona AN 
ITALIA 

http://www.marcheimpresa.net 

Nazwa środka pomocy POR FESR Marche CRO 2007-2013 int. 1.2.1.05.01 Promozione 
dell'innovazione dei processi aziendali 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge 598/94 art 11 
DGR 405/2009 del 16.3.2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 173/07 

Czas trwania pomocy 6.4.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

3,50 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja na spłatę odsetek 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR FESR Marche CRO 2007-2013 — 5,47 milioni di EUR 

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://www.norme.marche.it/Delibere/2009/DGR0405_09.pdf
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Numer środka pomocy państwa X 474/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego XS 119/08 

Nazwa regionu (NUTS) Navarra 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Departamento de Cultura y Turísmo-Institución Principe de Viana 
C/ Navarrería, 39 
31001 Pamplona (Navarra) 
ESPAÑA 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/ 
Los+departamentos/Cultura+y+Turismo/ 

Nazwa środka pomocy Convocatoria de subvenciones a Pymes para la creación 
y modernización de infraestructuras turísticas en Navarra durante el 
período 2008-2011 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden Foral 26/2009, de 11 de marzo, del Consejero de Cultura y 
Turismo-Institución Príncipe de Viana, por la que se modifica lo esta
blecido en las bases 3. a 1 y 3 a .3 de la convocatoria de subvenciones a 
PYME para la creación y modernización de infraestructuras turísticas en 
Navarra durante el período 2008-2011, aprobada por OF 79/2008 de 
21 de abril 
Boletín Oficial de Navarra n o 60, de 14 de mayo de 2008 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 119/08 

Czas trwania pomocy 28.4.2009–31.10.2011 

Sektor(-y) gospodarki Zakwaterowanie 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1,31 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Las inversiones contempladas en la segunda sección (inversiones supe
riores a 1 200 000,00 EUR) que cumplan con los requisitos en cuanto 
a selección de proyectos del Programa Operativo FEDER 2007-2013 
podrán ser cofinanciadas por los Fondos Estructurales de la Unión 
Europea en un 50 % en tanto exista consignación presupuestaria en 
la partida establecida expresamente al efecto y con los límites marcados 
en el Programa para el periodo — 0,28 EUR (en millones) 

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://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/50/Anuncio-29/
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Numer środka pomocy państwa X 475/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) 
Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia 
Rúa dos Camiños da Vida, s/n-2 o 
15705 Santiago de Compostela 
ESPAÑA 

http://agader.xunta.es/CambiarIdioma.do?idioma=1 

Nazwa środka pomocy Ayudas a proyectos dinamizadores de las áreas rurales de Galicia para 
la convocatoria 2009-2010, en el marco del Eje 3 del Programa de 
Desarrollo Rural de Galicia, cofinanciado con FEADER 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Título IV, Capítulo I, sección 3 del Reglamento (CE) n o 1698/2005 del 
Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER). 
Resolución de 18 de junio de 2008 por la que se anuncia la convo
catoria para subvenciones a proyectos dinamizadores de las áreas 
rurales de Galicia correspondientes al período 2008-2009. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.4.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

6,90 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Referencia(s): FEADER — 19,90 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 

50 % — 

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

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://agader.xunta.es/Axudas_Agader.do
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Numer środka pomocy państwa X 476/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego CCI:2007DE052PO002 

Nazwa regionu (NUTS) Bayern 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Zentrum Bayern Familie und Soziales 
Hegelstraße 2 
95447 Bayreuth 
DEUTSCHLAND 

http://www.zbfs.bayern.de 

Nazwa środka pomocy Operationelles Programm: Zukunft in Bayern, Europäischer Sozialfonds, 
Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung, Bayern 
2007—2013; 
Prioritätsachse C, Spezifisches Ziel C1, Typische Förderaktivität 12: 
Qualifizierung von langzeitarbeitslosen (LZA) Männern und Frauen, 
mit dem Ziel der Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt, darunter 
spezifische Qualifizierung von besonders Benachteiligten in den 
Grenzregionen 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Operationelles Programm: Zukunft in Bayern, Europäischer Sozialfonds, 
Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung, Bayern 
2007—2013; 
Haushaltsordnung des Freistaates Bayern — Bayerische Haushaltsord
nung — BayHO — (BayRS 630-1-F), zuletzt geändert durch § 2 des 
Gesetzes vom 23. April 2008 (GVBl S. 139) 
Fundstelle BayRS IV, S. 664 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 30.6.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

4,70 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

CCI:2007DE052PO002 — 4,70 EUR (in Mio.) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy 

w % lub maksymalna kwota 
pomocy w walucie krajowej 

MŚP – w % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.stmas.bayern.de/arbeit/esf2007-2013/programm07-13.pdf
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Numer środka pomocy państwa X 482/09 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Steiermark 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
FA 12 A, gewerbliche Tourismus- und Innovationsförderung 
Radetzkystraße 3 
8010 Graz 
ÖSTERREICH 

http://www.verwaltung.steiermark.at 

Nazwa środka pomocy Innovationsprogramm des Landes Steiermark für die Tourismuswirt- 
schaft 2007—2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Steiermärkisches Tourismusgesetz 1992 i. d. F. vom 19.11.2002 sowie 
die Richtlinie „Innovationsprogramm des Landes Steiermark für die 
Tourismuswirtschaft 2007—2013“ 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 20.4.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicz
nymi 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1,80 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

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

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

EFRE-Kofinanzierung — 0,82 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 

15 % 20 % 

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

20 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/38905251/DE/
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