
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 15/06) 

Numer środka pomocy państwa X 957/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Conselleiro de Economía e Industria 
C/ Feáns, 7-bajo 
15706 Santiago de Compostela (A Coruña) 
ESPAÑA 

Tel. +34 981545568 

http://economiaeindustria.xunta.es 
http://economiaeindustria.xunta.es/ga/dxidi/index.php?mod=des&idc= 
269 

Nazwa środka pomocy Subvenciones para dotación de unidades de I+D dentro de las empresas 
e inversiones innovadoras. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden de 2 de julio de 2009 por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, 
de las subvenciones para dotación de unidades de I+D dentro de las 
empresas e inversiones innovadoras en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Galicia y se procede a su convocatoria para el año 2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 10.7.2009–31.12.2009 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

5,20 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

2.9 970 589,42 EUR 
1.7 3 734 952,92 EUR 
4,71 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 % 50 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/ 
d2ff585ece15a4cbc12575ed00546498/$FILE/13300D002P018.PDF
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Numer środka pomocy państwa X 958/09 

Państwo członkowskie Słowacja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego MF/27048/2009-832 

Nazwa regionu (NUTS) Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Ministerstvo pôdohospodárstva SR 
Dobrovičova 12 
812 66 Bratislava 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

http://www.land.gov.sk 

Nazwa środka pomocy Schéma štátnej pomoci na investície pri diverzifikácii nepoľnohospo
dárskych činností s cieľom vytvoriť nové pracovné miesta 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Nariadenie vlády SR č. 381/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie vlády SR č. 264/2009 Z. z. o niektorých podporných 
opatreniach v pôdohospodárstve 

— Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších 
predpisov 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2010–31.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

7,50 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 % 

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na 
zatrudnienie (art. 13) Program pomocy 

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.land.gov.sk/sk/?navID=161&id=2063 

Numer środka pomocy państwa X 959/09 

Państwo członkowskie Słowacja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego MF/27048/2009-832 

Nazwa regionu (NUTS) Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a)
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Organ przyznający pomoc Ministerstvo pôdohospodárstva SR 
Dobrovičova 12 
812 66 Bratislava 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

http://www.land.gov.sk 

Nazwa środka pomocy Schéma štátnej pomoci na investície pri diverzifikácii nepoľnohospo
dárskych činností 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Nariadenie vlády SR č. 381/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie vlády SR č. 264/2009 Z. z. o niektorých podporných 
opatreniach v pôdohospodárstve 

— Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších 
predpisov 

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 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

5,00 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 

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=161&id=2062 

Numer środka pomocy państwa X 960/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego ES 

Nazwa regionu (NUTS) Cataluña 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Agencia de Residuos de Cataluña 
C/ Doctor Roux, 80 
08017 Barcelona 
ESPAÑA 

http://www.arc.cat
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Nazwa środka pomocy Ayudas destinadas a impulsar el consumo de materias recuperadas 
y subproductos 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución MAH/3398/2009, 26 de noviembre, por la que se aprueba 
y se hace pública la convocatoria de subvenciones destinadas 
a impulsar el consumo de materias recuperadas y subproductos 
(2010-2013) (Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya número 
5521, de 7 de diciembre de 2009) 

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 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,47 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 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 rzecz MŚP na usługi doradcze 
(art. 26) 

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5521/09321017.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 961/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Navarra 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Departamento de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de 
Navarra 
Parque Tomás Caballero, I — 6 a planta 
31005 Pamplona 
ESPAÑA 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/ 
Los+departamentos/Innovacion+Empresa+y+Empleo/
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Nazwa środka pomocy Régimen de ayudas a la inversión empresarial 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden Foral 488/2009, de 10 de noviembre, del Consejero de Inno
vación, Empresa y Empleo, por la que se establece el régimen de ayudas 
a la inversión empresarial. 
Boletín Oficial de Navarra número 144, de 23 de noviembre de 2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 24.11.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

20,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dopłata do oprocentowania 
Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FEDER — 0,07 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 

10 % 20 % 

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

20 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/144/Anuncio-4/
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