
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 8/05) 

Numer środka pomocy państwa X 503/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego ES 

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

Organ przyznający pomoc Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación 
(AGAUR) 
Via Laietanan, 28, 2a planta 
08003 Barcelona 
ESPAÑA 

http://www.gencat.cat/AGAUR 

Nazwa środka pomocy Ayudas a proyectos tractores en el ámbito de e-salud, e-cultura y e- 
infraesturcturas dentro del marco de la Inforregión. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución UIE/993/2009, de 18 de marzo, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos tractores en 
los ámbitos e-salud, e cultura, e-infraestructuras dentro del marco de la 
inforregión (DOGC núm 5361, de 17.4.2009) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.9.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, Tele
komunikacja, Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem 
w zakresie informatyki i działalności powiązane, Działalność usługowa 
w zakresie informacji 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

4,68 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 

FEDER en el programa operativo competitividad regional i ocupación 
de Cataluña de 2007-2013. 
11,70 EUR (en millones)
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy 

w % lub maksymalna kwota 
pomocy w walucie krajowej 

MŚP – w % 

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

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

25 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5361/09068213.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 504/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Generalitat Valenciana. Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentacion 
C/ Amadeo de Saboya, 2 
46010 Valencia 
ESPAÑA 

http://www.agricultura.gva.es/ 

Nazwa środka pomocy Ayudas al cooperativismo agrario valenciano. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden de 14 de abril de 2009, de la Conselleria de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
ayudas al cooperativismo agrario valenciano. 
DOCV n o 6003 de 29 de abril de 2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.4.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja artykułów spożywczych, Produkcja napojów, Obiekty nocle
gowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

6,00 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 % — 

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

40 % —
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/04/29/pdf/2009_4627.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 508/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Regione Basilicata 
DIP. Formazione, Lavoro, Cultura, Sport 
Via Vincenzo Verrastro 8 
85100 Potenza PZ 
ITALIA 

http://www.basilicatanet.it 

Nazwa środka pomocy Disciplinare per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 
17 della Legge Regionale n. 28 del 28 dicembre 2007, per la realiz
zazione di Programmi di Reindustrializzazione e di Salvaguardia dei 
Livelli Occupazionali nei Siti Inattivi sul territorio della Regione Basili
cata. Modifica DD.G.R. n. 148/2008, n. 690/2008 e n. 1039/2008 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

D.G.R. n. 689 del 17 aprile 2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XT 27/08 

Czas trwania pomocy 17.4.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Przetwórstwo przemysłowe 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

4,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

PO FSE Regione Basilicata 2007-2013 — 8,00 EUR (milioni) 

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.regione.basilicata.it/dipattivitaproduttive/default.cfm?fuseaction=doc&dir=1458&doc= 
1809&link=
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Numer środka pomocy państwa X 509/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Regione Basilicata 
DIP. Formazione, Lavoro, Cultura, Sport 
Via Vincenzo Verrastro 8 
85100 Potenza PZ 
ITALIA 

http://www.basilicatanet.it 

Nazwa środka pomocy Disciplinare per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 
17 della Legge Regionale n. 28 del 28 dicembre 2007, per la realiz
zazione di Programmi di Reindustrializzazione e di Salvaguardia dei 
Livelli Occupazionali nei Siti Inattivi sul territorio della Regione Basili
cata. Modifica DD.G.R. n. 148/2008, n. 690/2008 e n. 1039/2008 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

D.G.R. n. 689 del 17 aprile 2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XE 10/08 

Czas trwania pomocy 17.4.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Przetwórstwo przemysłowe 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,67 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

PO FSE Regione Basilicata 2007-2013 — 1,34 EUR (milioni) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy 

w % lub maksymalna kwota 
pomocy w walucie krajowej 

MŚP – w % 

Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnienie pracowników znajdujących się 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 40) 

50 % — 

Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnianie pracowników niepełnospraw
nych (art. 41) 

75 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.basilicata.it/dipattivitaproduttive/default.cfm?fuseaction=doc&dir=1458&doc= 
1809&link=
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Numer środka pomocy państwa X 510/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Regione Basilicata 
DIP. Attivita' Produttive, Politiche dell'impresa, Innovazione 
Tecnologica 
Via Vincenzo Verrastro 8 
85100 Potenza PZ 
ITALIA 

http://www.basilicatanet.it 

Nazwa środka pomocy Disciplinare per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 
17 della Legge Regionale n. 28 del 28 dicembre 2007, per la realiz
zazione di Programmi di Reindustrializzazione e di Salvaguardia dei 
Livelli Occupazionali nei Siti Inattivi sul territorio della Regione Basili
cata. Modifica DD.G.R. n. 148/2008, n. 690/2008 e n. 1039/2008. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

D.G.R. n. 689 del 17 aprile 2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XR 79/08 

Czas trwania pomocy 17.4.2009–31.12.2010 

Sektor(-y) gospodarki Przetwórstwo przemysłowe 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

50,00 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 

PO FESR Regione Basilicata 2007-2013 — 20,00 EUR (milioni) 

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.regione.basilicata.it/dipattivitaproduttive/default.cfm?fuseaction=doc&dir=1458&doc= 
1809&link=
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