
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 20/03) 

Numer środka pomocy państwa X 463/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

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

http://www.gva.es 

Nazwa środka pomocy Ayudas Ruralter-Paisaje 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden 24 de octubre de 2008, de la Conselleria de Agricultura, Pesca 
y Alimentación por la que se aprueban las bases de las ayudas Ruralter- 
Paisaje 
Orden de 30 de marzo de 2009, de la Conselleria de Agricultura, Pesca 
y Alimentación por la que se modifica la Orden de 24 de octubre de 
2008, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que 
se aprueban las bases de las ayudas Ruralter-Paisaje 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.4.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

8,00 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 

40 % — 

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

40 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/11/04/pdf/2008_12704.pdf 

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/04/06/pdf/2009_3794.pdf
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Numer środka pomocy państwa X 596/09 

Państwo członkowskie Bułgaria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Severozapaden, Severen Tsentralen, Severoiztochen, Yugozapaden, 
Yuzhen Tsentralen, Yugoiztochen 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Министерство на икономиката и енергетиката 
ул. „Славянска“ № 8 
1000 София/Sofia 
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA 

http://www.mee.government.bg 

Nazwa środka pomocy Финансова схема за подкрепа на иновативни предприятия от средствата 
на Националния иновационен фонд 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Иновационната стратегия на Република България и мерки за нейната 
реализация е приета с Решение № 723 от 8 септември 2004 година 
и изменена с Решение № 385 от 22 май 2006 г. на Министерския 
съвет. 
Заповед № РД-16-586/12.6.2009 г. на министъра на икономиката и 
енергетиката за утвърждаване на Правилата за управление на средствата 
на Националния иновационен фонд 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 12.6.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo, handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych i motocykli, działalność związana 
z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, działalność finan
sowa i ubezpieczeniowa, działalność zwiazana z obsługą rynku nieru
chomości, działalność w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca, administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, pozos
tała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby 
i świadczące usługi nawłasne potrzeby, organizacje i zespoły ekstery
torialne 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
Duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

263,00 BGN (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 % 

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

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

25 % — 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % —
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Pomoc na pokrycie kosztów praw własności 
przemysłowej dla MŚP (art. 33) 

70 % — 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

500 000,00 BGN — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mee.government.bg/bids.html?id=126502 

Numer środka pomocy państwa X 597/09 

Państwo członkowskie Słowenia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego SI 

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

Organ przyznający pomoc Ministrstvo za gospodarstvo 
Kotnikova 5 
SI-1000 Ljubljana 
SLOVENIJA 

http://www.mg.gov.si/ 

Nazwa środka pomocy Spodbujanje razvoja kadrov v turizmu 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnih spodbudah 
za turizem 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XT 41/07 

Czas trwania pomocy 22.3.2007–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Zakwaterowanie, Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
Duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,21 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Sredstva Skupnosti predstavljajo 85 % celotnega zneska pomoči – 
1,06 EUR (milijonov) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 45 % 20 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 80 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_URED4467.html
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Numer środka pomocy państwa X 598/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Chemnitz, Dresden, Leipzig 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
Postfach 54 01 37 
01311 Dresden 
DEUTSCHLAND 

http://www.smul.sachsen.de/lfulg 

Nazwa środka pomocy Förderrichtlinie „Besondere Initiativen“ — RL BesIn/2007 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische Haushaltsord
nung — SäHO ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 
2001 (Sächs GVBl. S. 153), geändert durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 13. Dezember 2002 (Sächs GVBl. S. 333, 352), insbesondere §§ 
23 und 44 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XA 7046/07 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
Duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

4,90 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 

30 % — 

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

50 % — 

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

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

50 % — 

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27) 50 % — 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 80 % — 

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

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

25 % — 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

Pomoc na działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

80 % —

PL C 20/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.1.2010

http://www.smul.sachsen.de/lfulg


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

75,00 EUR — 

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

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.revosax.sachsen.de/GetXHTML.do?sid=8888312778541 

Numer środka pomocy państwa X 599/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego ES 

Nazwa regionu (NUTS) Cataluña 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM) 
Passeig de Gràcia, 129 
08008 Barcelona 
ESPAÑA 

http://www.acc10.cat 

Nazwa środka pomocy Línea de préstamos para proyectos de R+D 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución IUE/1625/2009, de 19 de mayo, por la que se aprueban las 
bases reguladoras y se abre la convocatoria de la línea de préstamos 
para proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental 
(R+D) y la línea de préstamos para proyectos de implantación de 
empresas en polos de innovación. DOGC núm. 5401 de 16.6.2009 
(anexo 1 y apartado 1 del anexo 2) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 17.6.2009–31.12.2009 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
Duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

65,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka, Dopłata do oprocentowania 

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)) 65 % 20 %
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Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 
ust. 2 lit. c)) 

40 % 20 % 

Pomoc na pokrycie kosztów praw własności 
przemysłowej dla MŚP (art. 33) 

80 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.gencat.net/eadop/imagenes/5401/09133090.pdf

PL C 20/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.1.2010

http://www.gencat.net/eadop/imagenes/5401/09133090.pdf

