
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 39/03) 

Numer pomocy X 44/10 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Regione Lombardia - DG Agricoltura 
via pola 12/14, 
20124 Milano 

www.agricoltura.regiona.lombardia.it 

Nazwa środka pomocy Programma straordinario di interventi per l'attuazione della direttiva 
«Nitrati» (Energia) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione Giunta regionale n. 10890/2009 
Legge regionale n. 31/2008 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 4.1.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

25,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje 143,00 EUR (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Dopłata do oprocentowania, Gwarancja, 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 inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych (art. 23) 

45 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid 
=1213305554702&pagename=DG_AGRWrapper 

http://www.regione.lombardia.it clicca di seguito «Settori e politiche», «Agricoltura», «Argomenti», «Aiuti di 
stato nel settore agricolo: pubblicazione dei regimi di aiuto»
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Numer pomocy X 46/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) CASTILLA-LEON 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS 
AVENIDA DE LOS REYES LEONESES, 11 
24008 LEÓN 
ESPAÑA 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla66y33/ 
1246989399201/_/_/_ 

Nazwa środka pomocy Subvenciones para apoyo a la realización de inversiones para ahorro 
energético y mejora de la eficiencia energética 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

ORDEN EYE/2374/2009 
ORDEN EYE/2375/2009 
ORDEN EYE/2385/2009 
ORDEN EYE/2387/2009 
ORDEN EYE/2400/2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.2.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

3,17 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje – 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 28-XI-2007 por la que se adopta el 
programa operativo de intervención comunitaria del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en el marco del objetivo de competitividad 
regional y empleo para la Comunidad Autónoma de Castilla y León en 
España CCI 2007ES162PO009 - 2,22 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Pomoc w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

60 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla100/1262860153335/_/_/_ 

Numer pomocy X 47/10 

Państwo członkowskie Hiszpania
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Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) CASTILLA-LEON 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS 
AVENIDA DE LOS REYES LEONESES, 11 
24008 LEÓN 
ESPAÑA 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla66y33/ 
1246989399201/_/_/_ 

Nazwa środka pomocy Subvenciones para actuaciones en energías renovables 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

ORDEN EYE/2388/2009 
ORDEN EYE/2393/2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.2.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1,22 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 28-XI-2007 por la que se adopta el 
programa operativo de intervención comunitaria del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en el marco del objetivo de competitividad 
regional y empleo para la Comunidad Autónoma de Castilla y León en 
España CCI 2007ES162PO009 - 0,85 EUR (w mln) 

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.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla100/1262860153335/_/_/_ 

Numer pomocy X 49/10 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego NLD 

Nazwa regionu (NUTS) — 
Obszary nieobjęte pomocą
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Organ przyznający pomoc gedeputeerde staten van de Provincie Noord-Holland 
Postbus 3007 
2001 DA Haarlem 
Nederland 

www.noord-holland.nl 

Nazwa środka pomocy subsidieverlening tbv project D OWES (Dutch Offshore Wind Energy 
Services) aan Stichting Associatie Technologie Overdracht N-H (ATO) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Uitvoeringsregeling reserve cofinanciering Europese projecten Noord- 
Holland 2007 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 13.5.2009 

Sektor(-y) gospodarki Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

0,52 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

het programma Kansen voor West, in het kader van het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) - 1 015 658,00 EUR (w 
mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 30 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.noord-holland.nl/zoeken/get_url.asp?page=/provstukken/OPENBAAR/AVV/AVV-PB2008-13. 
pdf&fontsize=2&contrast=hoog 

Numer pomocy X 50/10 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 1251/10/08100 

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

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

www.mpo.cz
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Nazwa środka pomocy Potenciál - 3. 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; 
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 4.1.2010–30.6.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

2 800,00 CZK (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

SF-ERDF 85 %; státní rozpočet 15 % - 2 380,00 CZK (w mln) 

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/dokument39247.html
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