
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

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 12/06) 

Numer środka pomocy państwa X 544/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) 
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n 
15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 
ESPAÑA 

http://www.igape.es/index.php?lang=es 

Nazwa środka pomocy IG119: AEI: Proyectos de elaboración de planes estratégicos, de inno
vación y competitividad, o de internacionalización, cooperativos 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución de 5 de febrero de 2009 (DOG n o 31, de 13 de febrero), 
por la que se modifican las bases reguladoras de los incentivos econó
micos y las bases reguladoras de los procedimientos de tramitación de 
las líneas de ayuda del Instituto Gallego de Promoción Económica, 
adaptándolas al Reglamento (CE) n o 800/2008, del 6 de agosto, general 
de exención por categorías, y se procede a la convocatoria para el 
ejercicio 2009, en régimen de concurrencia competitiva, de determina
das líneas de ayuda 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 127/08 

Czas trwania pomocy 30.3.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,20 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 inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

50 % — 

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

50 % —
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http://www.igape.es/index.php?lang=es


Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 
http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/960E?OpenDocument 

Numer środka pomocy państwa X 545/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) 
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n 
15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 
ESPAÑA 

http://www.igape.es/index.php?lang=es 

Nazwa środka pomocy IG121: AEI: Preparación de proyectos de innovación para concorrer 
a convocatorias públicas estatales o europeas 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución de 5 de febrero de 2009 (DOG n o 31, de 13 de febrero), 
por la que se modifican las bases reguladoras de los incentivos econó
micos y las bases reguladoras de los procedimientos de tramitación de 
las líneas de ayuda del Instituto Gallego de Promoción Económica, 
adaptándolas al Reglamento (CE) n o 800/2008, del 6 de agosto, general 
de exención por categorías, y se procede a la convocatoria para el 
ejercicio 2009, en régimen de concurrencia competitiva, de determina
das líneas de ayuda 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 206/07 

Czas trwania pomocy 30.6.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,10 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) 

70 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 
http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/960E?OpenDocument
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Numer środka pomocy państwa X 547/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) 
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n 
15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 
ESPAÑA 

http://www.igape.es/index.php?lang=es 

Nazwa środka pomocy IG148: Incentivos a la formación empresarial 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución de 5 de febrero de 2009 (DOG n o 31, de 13 de febrero), 
por la que se modifican las bases reguladoras de los incentivos econó
micos y las bases reguladoras de los procedimientos de tramitación de 
las líneas de ayuda del Instituto Gallego de Promoción Económica, 
adaptándolas al Reglamento (CE) n o 800/2008, del 6 de agosto, general 
de exención por categorías, y se procede a la convocatoria para el 
ejercicio 2009, en régimen de concurrencia competitiva, de determina
das líneas de ayuda 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 30.4.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,15 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FSE 2007-2013 — 0,12 EUR (en millones) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 45 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 
http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/960E?OpenDocument 

Numer środka pomocy państwa X 548/09 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego NLD 

Nazwa regionu (NUTS) Limburg (NL) 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 
Obszary nieobjęte pomocą
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Organ przyznający pomoc Provincie Limburg 
Limburglaan 10 
6229 GA Maastricht 
NEDERLAND 

http://www.limburg.nl 

Nazwa środka pomocy Nadere subsidieregels voor de vestiging of uitbreiding van bedrijven of 
instellingen in limburg 2009-2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht 
Algemene Subsidieverordening 2004 Provincie Limburg 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 5.6.2009–31.12.2013 

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 

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 

10 % 20 % 

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

20 % — 

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

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 
http://portal.prvlimburg.nl/psonline/documenten/93371/PB_no._27_2009.doc 

Numer środka pomocy państwa X 550/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 421-40306/0019 

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

Organ przyznający pomoc Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
Deichmanns Aue 29 
53179 Bonn 
DEUTSCHLAND 

http://www.ble.de
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Nazwa środka pomocy Bund: Modell- und Demonstrationsvorhaben Biologische Vielfalt, Erhal
tung autochtoner Populationen bedrohter Krebs- und Fischarten 
Projekt 07BM018 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zuwendungsbescheid vom 15. Mai 2009 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 1.6.2009 

Sektor(-y) gospodarki Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych 
w wodach śródlądowych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

0,03 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 działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

85 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 
http://download.ble.de/07BM018.pdf
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