
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 13/09) 

Numer środka pomocy państwa X 539/09 

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 IG108: Estudios, asistencia técnica y preparación de proyectos 

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 109/08 

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 

0,20 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 na rzecz MŚP na usługi doradcze 
(art. 26) 

50 % — 

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 587/09 

Państwo członkowskie Belgia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Vlaams Gewest 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Vlaamse Gemeenschap — departement Cultuur, Jeugd, Sport en 
Media — afdeling Beleid en Beheer 
Arenbergstraat 9 
1000 Brussel 
BELGIЁ 

http://www.vlaanderen.be/media 

Nazwa środka pomocy Protocol tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse geschrevenpers
sector betreffende de vrijwaring van een pluriforme, onafhankelijke en 
performante Vlaamse opiniepers 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Decreet van 21 december 2007 houdende de algemene uitgaven
begroting van de Vlaamse Gemeenschap voort het begrotingsjaar 
2008 

— Protocol tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse geschrevenper
ssector betreffende de vrijwaring van een pluriforme, onafhankelijke 
en performante Vlaamse opiniepers 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc – Vlaamse Dagbladpers cvba, The PPress (federatie van 
Belgische Magazines), Unie van Uitgevers van de Periodieke Pers, Vere
niging der Uitgevers van de Katholieke Periodieke Pers 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany N 74/04 

Data przyznania pomocy 12.12.2008 

Sektor(-y) gospodarki Działalność wydawnicza 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

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 % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 60 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 
http://www.vlaanderen.be/media/Media/steun/geschrevenpers.htm 

Numer środka pomocy państwa X 590/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego En adaptación al RGEC (800/08 de 6 de agosto)
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Nazwa regionu (NUTS) Comunidad Valenciana 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria 
Amadeo de Saboya, 2 
46010 Valencia 
ESPAÑA 

http://www.gva.es 

Nazwa środka pomocy Ayudas RURALTER-Leader 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden de 27 de junio de 2008, de la Conselleria de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, por la que se aprueban las bases de las ayudas 
RURALTER-Leader, para el periodo 2008-2013 
Orden de 15 de mayo de 2009, de la Conselleria de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, por la que se modifica la Orden de 27 de junio de 
2008, por la que se aprueban las bases de las ayudas RURALTER- 
Leader, para el periodo 2008-2013 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 30/08 

Czas trwania pomocy 1.7.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

25,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

C(2008) 3841 — 17,89 EUR (en millones) 

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 % 

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

40 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/05/27/pdf/2009_5941.pdf 

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/07/02/pdf/2008_8127.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 602/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Liguria, La Spezia 
Obszary nieobjęte pomocą
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Organ przyznający pomoc Regione Liguria 
Via Fieschi 15 
16121 Genova GE 
ITALIA 

http://www.regione.liguria.it 

Nazwa środka pomocy Investimenti nelle imprese di trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge regionale n. 8 del 9 aprile 2009 pubblicata sul BURL n. 6 del 
15 aprile 2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 16.4.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów 
z mięsa, Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, Przetwór
stwo mleka i wyrób serów, Produkcja przypraw, Produkcja pozostałych 
artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, Destylowanie, 
rektyfikowanie i mieszanie alkoholi, Produkcja win gronowych, 
Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, Produkcja pozostałych 
niedestylowanych napojów fermentowanych, Produkcja piwa 

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

40 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 
http://www.agriligurianet.it/Agrinet/DTS_GENERALE/20090507/LEGGE8.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 603/09 

Państwo członkowskie Belgia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Vlaams Gewest 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Vlaamse Gemeenschap — departement Cultuur, Jeugd, Sport en 
Media — afdeling Beleid en Beheer 
Arenbergstraat 9 
1000 Brussel 
BELGIЁ 

http://www.vlaanderen.be/media

PL C 13/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.1.2010

http://www.regione.liguria.it
http://www.agriligurianet.it/Agrinet/DTS_GENERALE/20090507/LEGGE8.pdf
http://www.vlaanderen.be/media


Nazwa środka pomocy Subsidie aan de Vlaamse regionale televisieomroepen voor het wer
kingsjaar 2009 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Decreet van 19 december 2008 houdende de algemene uitgavenbegro
ting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009. 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc – ATV, AVS, Focus, TV Oost, Ring TV, Rob TV, RTV, TV 
Brussel, TVL, WTV 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 29.5.2009 

Sektor(-y) gospodarki Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

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 % 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 
http://www.vlaanderen.be/media
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