
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 5/05) 

Numer środka pomocy państwa X 511/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Macerata 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Provincia di Macerata 
Via Armaroli 44 
62100 Macerata MC 
ITALIA 

http://www.provincia.mc.it 

Nazwa środka pomocy Avviso per l'erogazione di incentivi alle imprese per la innovazione 
tecnologica e organizzativa anno 2009 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bando 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 13.5.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

por marche ob. 2 fse 2007/2013 asse i adattabilita’ — 0,40 milioni di 
EUR 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Pomoc na usługi doradcze w zakresie inno
wacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36) 

100 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://formazione.provincia.mc.it/bandi.asp?IDb=1692&target=
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Numer środka pomocy państwa X 512/09 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 36169/ENV/09 

Nazwa regionu (NUTS) Czech Republic 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Státní fond životního prostředí ČR 
Olbrachtova 2006/9 
140 00 Praha 4 
ČESKÁ REPUBLIKA 

http://www.sfzp.cz 

Nazwa środka pomocy Zelená úsporám 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na 
emise skleníkových plynů a nakládání s nimi ve znění zák. 
č. 315/2008 Sb., 
Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 5/2009 o poskytování 
finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci programu Zelená úsporám, včetně příloh 1–12 této směrnice 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 22.4.2009–31.12.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

600,00 CZK (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 w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

60 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.zelenausporam.cz 

Numer środka pomocy państwa X 514/09 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —

PL 9.1.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 5/19

http://www.sfzp.cz
http://www.zelenausporam.cz


Nazwa regionu (NUTS) Noord-Brabant 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Provincie Noord-Brabant 
Postbus 90151 
5200 MC′s-Hertogenbosch 
NEDERLAND 

http://www.brabant.nl 

Nazwa środka pomocy Subsidie Biomassacentrale Treurenburg ('s-Hertogenbosch) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Hoofdstuk 4 Algemene wet bestuursrecht 
Algemene Subsidieverordening 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 22.4.2009 

Sektor(-y) gospodarki Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną 
i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,64 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 w obszarze ochrony 
środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych (art. 23) 

45 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.brabant.nl/Beleid/Energie/Biomassacentrale%20Treurenburg.aspx 

Numer środka pomocy państwa X 515/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego IT09 

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

Organ przyznający pomoc Regione Puglia 
Assessorato Sviluppo Economico 
Servizio Industria ed Industria Energetica 
Corso Sonnino 177 
70126 Bari BA 
ITALIA 

http://www.regione.puglia.it 
http://www.sistema.puglia.it
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Nazwa środka pomocy Fondo di Rotazione per la promozione e lo sviluppo della coopera
zione — FONCOOPER — Regione Puglia 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Titolo l della Legge 27 febbraio 1985 n. 49, modificata con legge 
5 marzo 2001 n. 57, articolo 12 (G.U. n. 66 del 20 marzo 2001); 
Direttiva del Ministero Industria Commercio Artigianato (ora Ministero 
dello Sviluppo Economico) del 9 maggio 2001 (G.U. n. 171 del 
25 luglio 2001); 
Deliberazione Giunta Regionale 574 del 31.3.2005 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.3.2009–31.12.2013 

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) Kredyt preferencyjny 

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) 

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bnl.it/wps/portal/corporate/FINANZIA-LA-TUA-CRESCITA/Finanziamenti-Foncooper 

Numer środka pomocy państwa X 517/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Insituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) 
Parque Tecnológico de Asturias, s/n 
33428 Llanera, Asturias 
ESPAÑA 

http://www.idepa.es 

Nazwa środka pomocy Ayudas a proyectos de inversión empresarial en el ámbito del Princi
pado de Asturias 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución de 15 de abril de 2009, de la Consejería de Industria 
y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de ayudas 
a proyectos de inversión empresarial en el ámbito del Principado de 
Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias, n o 97, de 28 de 
abril de 2009) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy —
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Czas trwania pomocy 29.4.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

8,28 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 

— 

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.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid= 
d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=28/04/2 009&refArticulo=2009-10725&i18n. 
http.lang=es

PL C 5/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.1.2010

http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&amp;fecha=28/04/2009&amp;refArticulo=2009-10725&amp;i18n.http.lang=es
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&amp;fecha=28/04/2009&amp;refArticulo=2009-10725&amp;i18n.http.lang=es
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&amp;fecha=28/04/2009&amp;refArticulo=2009-10725&amp;i18n.http.lang=es

