
Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na 
mocy rozporządzenie 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 26/07) 

Numer pomocy X 769/2009 

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, 1. Edificio Fuerte el Principe II 
31005 Pamplona 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/ 
Los+departamentos/Innovacion+Empresa+y+Empleo/ 

Nazwa środka pomocy Ayudas para la organización de actividades formativas en materia de 
comercio exterior del año 2009 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución 1815/2009, de 29 de julio, de la Directora General de 
Empresa, por la que se aprueba la convocatoria de subvención para 
la organización de actividades formativas en materia de comercio exte
rior del año 2009. 
Boletín Oficial de Navarra, número 100, de 14 de agosto de 2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XT 94/2008 

Czas trwania pomocy 01.12.2008 - 30.11.2009 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,08 (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) 50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/100/Anuncio-25/ 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/100/Anuncio-25/
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Numer pomocy X 792/2009 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) WALES 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a), Artykuł 87 ust. 3 lit. c), Obszary nieobjęte 
pomocą, Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc University of Glamorgan 
European and External Resource Office 
University of Glamorgan 
Llantwit Road 
Pontypridd 
CF37 1DL 

http://www.glam.ac.uk/ 

Nazwa środka pomocy University of Glamorgan Support for Work Based Learning 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Further and Higher Education Act 1992 
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1992/Ukpga_19920013_en_1 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 03.09.2009 - 31.08.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 5,21 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Inne - Subsidised Training Places 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

European Social funds - 17,94 GBP (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.glam.ac.uk/european/470/projects 

Numer pomocy X 799/2009 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) EXTREMADURA 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a)
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Organ przyznający pomoc Director General de Innovación y Competitividad Empresarial - Junta 
de Extremadura 
Paseio de Roma s/n. 
MODULO C. 06800 MÉRIDA (BADAJOZ) 

http://www.juntaex.es/consejerias/economia-comercio-innovacion/ 
dg-innovacion-competitividadempresarial/index-ides-idweb.html 

Nazwa środka pomocy Ayudas para el impulso de la competitividad empresarial en 
Extremadura 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Decreto 197/2009, de 28 de agosto, por el que se modifica puntual
mente el Decreto 37/2007, de 6 de marzo, por el que se establece el 
programa de ayudas para el impulso de la competitividad empresarial 
en Extremadura (Diario Oficial de Extremadura N o 30, de 3 de 
septiembre de 2009) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 126/2007 

Czas trwania pomocy 01.01.2009 - 31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 3,79 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FEDER. Programa Operativo de Extremadura 2007-2013. EJE 2. 
MEDIDA 2.1 «MEJORA DEL CAPITAL ORGANIZATIVO Y LA INNO
VACIÓN EMPRESARIAL» - 2,65 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

50 % — 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 50 % — 

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

25 % 20 % 

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

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2009/1710O/09040220.pdf 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2007/300O/07040043.pdf 

Numer pomocy X 805/2009 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività 
produttive 
Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano 
via Carducci n. 6 
I 34133 TRIESTE 

roberto.filippo@regione.fvg.it 
www.regione.fvg.it 

Nazwa środka pomocy Concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in 
ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

DPReg n 231 del 14.8.2009 (Regolamento concernente i criteri e le 
modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per 
investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innova
zione, ai sensi dell’articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 
aprile 2002, n. 12), pubblicato sul Bollettino ufficiale della 
Regione n 34 del 26/8/2009. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 27.08.2009 - 31.12.2013 

Sektor(y) gospodarki GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, PRZETWÓRSTWO PRZEMY
SŁOWE, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEK
TRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW 
KLIMATYZACYJNYCH, DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE 
ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA 
Z REKULTYWACJĄ, BUDOWNICTWO, Konserwacja i naprawa 
pojazdów samochodowych, Sprzedaż, konserwacja i naprawa moto
cykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich, TRANSPORT 
I GOSPODARKA MAGAZYNOWA, Działalność związana 
z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki 
i działalności powiązane, Działalność usługowa w zakresie informacji, 
Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach 
i zagospodarowaniem terenów zieleni, Działalność związana 
z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca 
prowadzenie działalności gospodarczej, Naprawa komputerów 
i artykułów użytku osobistego i domowego, Działalność usługowa 
indywidualna, pozostała 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 5,00 (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 

35 % 20 % 

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

20 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 80 % — 

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

60 % 20 %
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Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % 20 % 

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

45 % — 

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

200 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2009/10/allmbl-2009-10.pdf#page=15 

Numer pomocy X 813/2009 

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 

http://www.stmwivt.bayern.de 

Nazwa środka pomocy „Bayerisches Raumfahrtförderprogramm“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Richtlinien zur Förderung der Raumfahrtforschung und -technik sowie 
raumfahrtbasierter Applikationen in Bayern 
(Bayerisches Raumfahrtförderprogramm), AllMBl Nr. 10/2009, S. 307 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 01.09.2009 - 30.06.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2,50 (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 % 20 %
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Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 
ust. 2 lit. c)) 

25 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

50 % — 

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

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2009/10/allmbl-2009-10.pdf#page=15

PL 2.2.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 26/39

https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2009/10/allmbl-2009-10.pdf#page=15

