
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 12/09) 

Numer środka pomocy państwa X 892/09 

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 en el marco de la política 
pública para el fomento de la competitividad de sectores estratégicos 
industriales 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden ITC/3046/2009, de 12 de noviembre, por la que se establecen 
las bases reguladoras 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 para el período 2010-2011. (BOE n o 
275 de 14.11.2009) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2010–31.12.2011 

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 pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, Produkcja 
lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego, Produkcja statków 
powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn, Naprawa 
i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

548,48 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka 

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 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 % 

Pomoc w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

20 % 20 % 

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 % — 

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/2009/11/14/pdfs/BOE-A-2009-18171.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 897/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Deutschland 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
Scharnhorststr. 34—37 
10115 Berlin 
DEUTSCHLAND 

http://www.bmwi.de/ 

Nazwa środka pomocy Entwicklung konvergenter Informations- und Kommunikationstech- 
nologie (IKT) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bundesanzeiger 130 vom 2. September 2009, Seite 3056 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

187,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje —
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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 % 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 100 % — 

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

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

25 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/B/bundesanzeiger-bekanntmachung-ueber-aenderung- 
foerderschwerpunktes-multimedia-der-bundesregierung,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 901/09 

Państwo członkowskie Dania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego N 38/05 

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

Organ przyznający pomoc Miljøministeriet, Miljøstyrelsen 
Strandgade 29 
1401 København K 
DANMARK 

http://www.mst.dk 

Nazwa środka pomocy Virksomhedsordningen 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bekendtgørelse om Virksomhedsordningen nr. 1040 af 20. oktober 
2009 med hjemmel i tekstanmærkning 106 under § 23 i Finansloven. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 11.11.2009–31.12.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

9,60 DKK (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji —
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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 % 

Pomoc na szybkie przystosowanie MŚP do 
przyszłych norm wspólnotowych (art. 20) 

15 % — 

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

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 100 % — 

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.mst.dk/Erhverv/Tilskudsordninger+på+erhvervsområdet/Virksomhedsordning/ 

Numer środka pomocy państwa X 904/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego RGE 53/2009 

Nazwa regionu (NUTS) Comunidad Valenciana 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 
C/ Amadeo de Saboya, 2 
46010 Valencia 
ESPAÑA 

http://www.agricultura.gva.es 

Nazwa środka pomocy Ayudas a la Inversión en plantas de valorización energetica de los 
residuos agroalimentarios en el marco del Plan de apoyo a los Sectores 
Productivos. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden de 6 de noviembre de 2009 de la Conselleria de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, por la que se establecen las ayudas a la inversión 
en plantas de valorización energética de los residuos agroalimentarios 
en el marco del Plan de Apoyo a los Sectores Productivos y se 
convocan las ayudas para el ejercicio 2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 19.11.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne 

Rodzaj beneficjenta MŚP
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Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

7,00 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 % 

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

40 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 
http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/residuos.pdf 

Mediante el referido enlace 

Numer środka pomocy państwa X 947/09 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Noord-Nederland 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
Postbus 779 
9700 AT Groningen 
NEDERLAND 

http://www.snn.eu 

Nazwa środka pomocy Investeringspremieregeling 2009 (IPR2009) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Verordening van 24 juni en 1 juli 2009 van de Provinciale Staten van 
de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân op grond van artikel 145 
van de Provinciewet, houdende regels betreffende de subsidiëring van 
activiteiten op het terrein van investeringen aan stuwende onder- 
nemingen 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 3.7.2009–31.12.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

5,80 EUR (w mln)
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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 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 
http://www.snn.eu/sjablonen/1/infotype/webpage/view.asp?objectID=2244
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