
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 23/04) 

Numer środka pomocy państwa X 23/10 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Bayern 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie 
Prinzregentenstr. 28 
80538 München 
DEUTSCHLAND 

http://www.stmwivt.bayern.de 

Nazwa środka pomocy FuE-Programm „Informations- und Kommunikationstechnik“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Haushaltsgesetz des Freistaates Bayern in der jeweils gültigen Fassung 
Richtlinie zur Durchführung des FuE-Programms „Informations- und 
Kommunikationstechnik“ 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Przedłużenie N 428/99 

Czas trwania pomocy 1.1.2010–30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

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 

Kofinanzierung durch Mittel aus EFRE-RWB-Programm 2007—2013 
Der Betrag kann nur grob geschätzt werden und bezieht sich auf die 
gesamte Dauer der Notifizierung (bis 30.6.2014) — 3,00 EUR (in Mio.) 

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 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.stmwivt.bayern.de/pdf/technologie/IuK-Notifizierung-AGFVO.pdf
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Numer środka pomocy państwa X 24/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Castilla-La Mancha 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Dirección General de Desarrollo Rural 
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural 
C/ Pintor Matías Moreno, 4 
45071 Toledo 
ESPAÑA 

http://www.jccm.es/cs/Satellite/Gobierno_Regional/Agricultura_Y_ 
Desarrollo_Rural/consejeria1193042987999pg/index.html 

Nazwa środka pomocy Ayudas hacia la creación y desarrollo de microempresas. Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007-2013. Medida 312. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007-2013. 

Orden de 6.6.2008, por la que se establece el procedimiento de selec
ción de territorios y las disposiciones del Eje LEADER en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007-2013 
(DOCM n o 126 de 18.6.2008). 

Orden de 25.11.2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo 
Rural, por la que se modifica la anterior (DOCM n o 233 de 
27.11.2009). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 28.11.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

9,50 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Feader — 7,03 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 % 10 % 

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

40 % —
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.jccm.es/cs/Satellite/index/programa1212676998620pl/1212674430800.html 

El texto integro del Programa (tomos 1 y 2) se encuentra como documento anexo en SANI 

http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2008/06/18&idDisposicion= 
123062549127150767 

El texto integro de la norma se encuentra como documento anexo en SANI 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/11/27/pdf/2009_17936.pdf&tipo= 
rutaDocm 

El texto integro de la norma se encuentra como documento anexo en SANI 

Numer środka pomocy państwa X 25/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Castilla-La Mancha 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Dirección General de Desarrollo Rural 
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural 
C/ Pintor Matías Moreno, 4 
45071 Toledo 
ESPAÑA 

http://www.jccm.es/cs/Satellite/Gobierno_Regional/Agricultura_Y_ 
Desarrollo_Rural/consejeria1193042987999pg/index.html 

Nazwa środka pomocy Fomento de actividades turísticas. Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla-La Mancha 2007-2013. Medida 313. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007-2013. 

Orden de 6.6.2008, por la que se establece el procedimiento de selec
ción de territorios y las disposiciones del Eje LEADER en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007-2013 
(DOCM n o 126 de 18.6.2008). 

Orden de 25.11.2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo 
Rural, por la que se modifica la anterior (DOCM n o 233 de 
27.11.2009). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 28.11.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Zakwaterowanie, Działalność usługowa związana z wyżywieniem, 
Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie 
informatyki i działalności powiązane, Doradztwo związane 
z zarządzaniem, Działalność w zakresie architektury i inżynierii; 
badania i analizy techniczne, Reklama, badanie rynku i opinii 
publicznej, Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, pozostała, 
Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycz
nych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji 
i działalności z nią związane 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

8,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja
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Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Feader — 5,92 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 % 10 % 

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

40 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.jccm.es/cs/Satellite/index/programa1212676998620pl/1212674430800.html 

El texto integro del Programa (tomos 1 y 2) se encuentra como documento anexo en SANI 

http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2008/06/18&idDisposicion= 
123062549127150767 

El texto integro de la norma se encuentra como documento anexo en SANI 

http://www.jccm.es/cs/Satellite/index/programa1212676998620pl/1212674430800.html 

El texto integro de la norma se encuentra como documento anexo en SANI 

Numer środka pomocy państwa X 26/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Castilla-La Mancha 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Dirección General de Desarrollo Rural 
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural 
C/ Pintor Matías Moreno, 4 
45071 Toledo 
ESPAÑA 

http://www.jccm.es/cs/Satellite/Gobierno_Regional/Agricultura_Y_ 
Desarrollo_Rural/consejeria1193042987999pg/index.html 

Nazwa środka pomocy Diversificación hacia actividades no agrícolas. Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla-La Mancha 2007-2013. Medida 311 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007-2013. 

Orden de 6.6.2008, por la que se establece el procedimiento de selec
ción de territorios y las disposiciones del Eje LEADER en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007-2013 
(DOCM n o 126 de 18.6.2008). 

Orden de 25.11.2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo 
Rural, por la que se modifica la anterior (DOCM n o 233 de 
27.11.2009). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 28.11.2009–31.12.2013 

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

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

2,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Feader — 1,48 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 % 10 % 

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze 

(art. 26) 

40 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.jccm.es/cs/Satellite/index/programa1212676998620pl/1212674430800.html 

El texto integro del Programa (tomos 1 y 2) se encuentra como documento anexo en SANI 

http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2008/06/18&idDisposicion= 
123062549127150767 

El texto integro de la norma se encuentra como documento anexo en SANI 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/11/27/pdf/2009_17936.pdf&tipo= 
rutaDocm 

El texto integro de la norma se encuentra como documento anexo en SANI
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