
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 23/05) 

Numer środka pomocy państwa X 270/09 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 7376/09/08100 

Nazwa regionu (NUTS) Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, 
Střední Morava, Moravskoslezko 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 
ČESKÁ REPUBLIKA 

http://www.mpo.cz 

Nazwa środka pomocy Záruka-2. výzva 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání 
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně někte
rých souvisejících zákonů 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 13.2.2009–31.12.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

950,00 CZK (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje 7 000,00 CZK (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Gwarancja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006, o 
obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení 
(ES) č. 1260/1999. 807,50 CZK (v milionech) 

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 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mpo.cz/dokument31899.html
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Numer środka pomocy państwa X 295/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego ES 

Nazwa regionu (NUTS) Rioja 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja 
Muro de la Mata, 13-14 
26071 Logroño (La Rioja) 
ESPAÑA 

http://www.ader.es 

Nazwa środka pomocy Plan para la Competitividad del Comercio Minorista 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden 8/2009, de 12 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria, 
Innovación y Empleo, por la que se modifica la Orden 8/2008 de 3 de 
junio de 2008, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico 
de La Rioja destinadas al plan para la competitividad del comercio 
minorista en régimen de concurrencia competitiva (B.O.R. n o 22/2009, 
de 16 de febrero). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 148/08 

Czas trwania pomocy 17.2.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Wykończanie wyrobów włókienniczych, Sprzedaż detaliczna prowa
dzona w niewyspecjalizowanych sklepach, Sprzedaż detaliczna 
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach, Sprzedaż detaliczna narzędzi informa
cyjnych i komunikacyjnych prowadzona w wyspecjalizowanych skle
pach, Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach, Sprzedaż detaliczna wyrobów związa
nych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach, Naprawa komputerów i artykułów 
użytku osobistego i domowego 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

2,15 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) 

20 % — 

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

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=36-229160
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Numer środka pomocy państwa X 296/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Rioja 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja 
Muro de la Mata, 13-14 
26071 Logroño (La Rioja) 
ESPAÑA 

http://www.ader.es 

Nazwa środka pomocy Bases reguladoras de la concesión de subvenciones a la inversión 
destinadas a PYMES del sector industrial, comercio mayorista y de 
servicios 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden 10/2009, de 12 de febrero de 2009, de la Consejería de 
Industria, Innovación y Empleo, por la que se modifica la Orden 7/ 
2008, de 3 de junio de 2008, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de 
Desarrollo Económico de La Rioja a la inversión destinadas a PYMES 
del sector industrial, comercio mayorista y de servicios, en régimen de 
concurrencia competitiva (B.O.R. n o 22/2009, de 16 de febrero). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 151/08 

Czas trwania pomocy 17.2.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe, Handel 
hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi i motocyklami; 
naprawa pojazdów samochodowych i motocykli, Handel hurtowy, 
z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami, 
Transport drogowy towarów, Magazynowanie i działalność usługowa 
wspomagająca transport, Działalność wydawnicza w zakresie oprogra
mowania, Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem 
w zakresie informatyki i działalności powiązane, Działalność usługowa 
w zakresie informacji, Działalność w zakresie inżynierii i związane 
z nią doradztwo techniczne, Badania i analizy techniczne, Reklama, 
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, Działalność 
detektywistyczna 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

2,50 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 % 

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

20 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=37-229162

PL C 23/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.1.2010

http://www.ader.es
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=37-229162


Numer środka pomocy państwa X 312/09 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Ministerie van Economische Zaken 
Bezuidenhoutseweg 30 
Den Haag 
NEDERLAND 

Nazwa środka pomocy innovatiekredieten 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

kaderbesluit EZ subsidies 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 219/08 

Czas trwania pomocy 5.7.2008–5.7.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

20,30 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

35 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://wetten.overheid.nl/bwbr0024855 

Numer środka pomocy państwa X 675/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Comunidad Valenciana 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c)
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Organ przyznający pomoc Agencia Valenciana de la Energia 
C/ Colón 1 4 a planta 
46004 Valencia 
ESPAÑA 

http://www.aven.es 

Nazwa środka pomocy Ayudas en materia de Energias Renovables y Biocarburantes para el 
ejercicio 2009 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden de 16 de junio de 2009 de la Conselleria de Infraestructuras 
y Transporte sobre concesion de ayudas de la Agencia Valenciana de la 
Energia, en materia de Energias Renovables y Biocarburantes para el 
ejercicio 2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 24.6.2009–23.12.2009 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

5,63 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FEDER POCV 2007-2013 — 1,73 EUR (en millones) 

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) 

45 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.aven.es/ayudas/renovables.html
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