
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 8/07) 

Numer środka pomocy państwa X 465/09 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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 Technische ondersteuning door Stichting Agro & Co 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Algemene Subsidieverordening Provincie Noord-Brabant. van 
11 oktober 2007; 
http://brabant.regelingenbank.eu/regeling/339-algemene- 
subsidieverordening-provincie-noord-brabant/ 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2012 

Sektor(-y) gospodarki Rolnictwo, Leśnictwo i rybactwo, Przetwórstwo przemysłowe 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,50 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 % 

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

50 % — 

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

200 000 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://brabant.regelingenbank.eu/regeling/339-algemene-subsidieverordening-provincie-noord-brabant/

PL 14.1.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 8/19

http://www.brabant.nl
http://brabant.regelingenbank.eu/regeling/339-algemene-subsidieverordening-provincie-noord-brabant/
http://brabant.regelingenbank.eu/regeling/339-algemene-subsidieverordening-provincie-noord-brabant/
http://brabant.regelingenbank.eu/regeling/339-algemene-subsidieverordening-provincie-noord-brabant/


Numer środka pomocy państwa X 466/09 

Państwo członkowskie Belgia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Vervanging Besluit Vlaamse regering 5 oktober 2001 tot regeling van 
de steun aan projecten van technologisch onderzoek en ontwikkeling 
van het bedrijfsleven in Vlaanderen door het Besluit van de Vlaamse 
regering van 12 december 2008 tot regeling van de steun aan 
projecten van onderzoek en ontwikkeling van het bedrijfsleven van 
Vlaanderen. 
Aanpassing Art 4, 4 o lid; Art 6, 1 o : verhoging met 20 % voor kleine 
ondernemingen; Art 6, 2 o verhoging met 15 % voor samenwerking; 
Art 8: integraal vernieuwd 

Nazwa regionu (NUTS) Vlaams Gewest 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en 
Technologie in Vlaanderen (IWT) 
Bischoffsheimlaan 25 
1000 Brussel 
BELGIË 

http://www.iwt.be 

Nazwa środka pomocy Besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2008 tot regeling 
van de steun aan projecten van onderzoek en ontwikkeling van het 
bedrijfsleven in Vlaanderen 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Besluit van de Vlaamse regering van 12 december tot regeling van de 
steun aan projecten van onderzoek en ontwikkeling van het bedrijf
sleven in Vlaanderen (B.S. 10.3.2009) p. 21005 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany N 298/2000 

Czas trwania pomocy 5.10.2001–5.10.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

106,90 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 % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 10 % 

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

25 % 10 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

65 % — 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

1 000 000 EUR —
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2009/03/10_1.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 469/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Ministro de Industria, Turismo y Comercio 
P o Castellana, 160 
28071 Madrid 
ESPAÑA 

http://www.mityc.es 

Nazwa środka pomocy Ayudas para la realización de actuaciones industriales cuya finalidad sea 
el mantenimiento y mejora de la competitividad de sectores estratégicos 
industriales. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden Ministerial ITC/909/2009, de 8 de abril, por la que se establecen 
las bases reguladoras, y se efectúa la convocatoria de las ayudas para la 
realización de actuaciones en el marco de la política pública, para el 
fomento de la competitividad de Sectores Estratégicos industriales en el 
periodo 2009-2010. (BOE de 13 de abril de 2009) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 13.4.2009–31.12.2010 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, Produkcja podstawo
wych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów 
farmaceutycznych, Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, 
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicz
nych, Produkcja metali, Produkcja metalowych wyrobów gotowych, 
z wyłączeniem maszyn i urządzeń, Produkcja komputerów, wyrobów 
elektronicznych i optycznych, Produkcja urządzeń elektrycznych, 
Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

261,50 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 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 %
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Pomoc na badania środowiska (art. 24) 50 % 20 % 

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

25 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

40 % 20 % 

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

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/13/pdfs/BOE-A-2009-6152.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 470/09 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Utrecht 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Provincie Utrecht 
Pythagoraslaan 101 
Postbus 80300 
3508 TH Utrecht 
NEDERLAND 

http://www.provincie-utrecht.nl 

Nazwa środka pomocy Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 31 maart 2009, 
nr. 2009INT239445, tot vaststelling van nadere regels inzake subsidie
ring van financiele risico's op de werkterreinen duurzame energie en 
energiebesparing (Nadere regels garantiefonds energie provincie 
Utrecht). 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Artikel 143 Provinciewet jo. artikelen 4 en 6 Stimuleringsregeling 
subsidies Duurzaamheid, Energie en Klimaat Provincie Utrecht 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.4.2009–1.4.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

5,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje 10,00 EUR (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia, Gwarancja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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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) 

45 % 20 % 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych (art. 23) 

45 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.provincie-utrecht.nl/garantiefondsenergie 

Numer środka pomocy państwa X 471/09 

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 Legge 598/94 articolo 11. Agevolazioni per l’innovazione tecnologica, 
la tutela ambientale, l’innovazione organizzativa e commerciale, la sicu
rezza sui luoghi di lavoro 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge 598/94 articolo 11 
DGR 405/99 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 

12,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja na spłatę odsetek 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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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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