
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 49/05) 

Numer pomocy X 187/2009 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Sächsische Aufbaubank - Förderbank 
Pirnaische Strasse 9 
01096 Dresden 

www.sab.sachsen.de 

Nazwa środka pomocy Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit 
zur Förderung von Existenzgründern durch Gewährung von Mikrodar
lehen (Richtlinie ESF-Mikrodarlehen) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

-Sächsische Haushaltsordnung (SäHO) in der Fassung der Bekanntma
chung vom 10. April 2001 (SächsGVBl. S. 153), die durch Art. 10 des 
Gesetzes vom 13. Dezember 2002 (SächsGVBl. S. 333, 352) geändert 
worden ist, und nach §§ 23, 44 der Verwaltungsvorschriften des Säch
sischen Staatsministeriums der Finanzen (SMF) zur SäHO (VwV-SäHO) 
vom 27. Juni 2005 (SächsAbl. SDr. S. S 225) in der jeweils geltenden 
Fassung 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 14/2006 

Czas trwania pomocy 01.01.2009 - 31.12.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 5,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

CCI-Nr. 2007 DE 051 PO 004 - 3,75 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc dla nowo utworzonych małych przed
siębiorstw (art. 14) 

35 % —
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Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

20 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.landesweb.sachsen.de/angebote_sk/recht/veroeffentlichungsblaetter/ABl/2009/SaechsABl0902. - 
http://www.sachsen-gesetze.de/shop/saechsabl/2009/2 

Numer pomocy X 189/2009 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) RHEINLAND-PFALZ 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, 
Investitions-und Strukturbank RLP 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
Stiftsstraße 9 
D-55116 Mainz 

Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) GmbH 
Holzhofstraße 4 
D-55116 Mainz 

www.isb.rlp.de 

Nazwa środka pomocy Regionales Landesförderprogramm 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Vorschriften der Landeshaushaltsordnung des Landes Rheinland-Pfalz 
GVBl. 1972 S. 2, BS 63-1 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 63/2008 

Czas trwania pomocy 19.01.2009 - 31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 10,70 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka, Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

EFRE - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung - Operationelles 
Programm „Wachstum durch Innovation“ für die neue Strukturfondspe
riode 2007-2013 - 5,30 EUR (w mln) 

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 % —
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.isb.rlp.de 

Numer pomocy X 218/2009 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Marco de Competencia como consecuencia de la entrada en vigor del 
Reglamento (CE) núm. 800/2008 de la Comisión de 6 de agosto de 
2008 por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compa
tibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del 
Tratado, Reglamento general de exención por categorías, (DOUE L 214/ 
3, de 9 de agosto de 2008) 

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

Organ przyznający pomoc IMPIVA 
Plaza del Ayuntamiento 6 46002 

www.impiva.es 

Nazwa środka pomocy Programa de Asistencia al Emprendedor 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

ORDEN de 12 de diciembre de 2006 de la Conselleria de Empresa, 
Universidad y Ciencia, sobre concesión de ayudas por el Instituto de la 
Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana 
(IMPIVA)RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2009, de la presidenta del 
IMPIVA, por la que se publica la dotación presupuestaria del Programa 
de Asistencia al Emprendedor para el ejercicio 2009 y se modifica el 
marco normativo de la citada convocatoria de ayudas. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 235/2008 
Marco de Competencia como consecuencia de la entrada en vigor del 
Reglamento (CE) núm. 800/2008 de la Comisión de 6 de agosto de 
2008 por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compa
tibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del 
Tratado, Reglamento general de exención por categorías, (DOUE L 214/ 
3, de 9 de agosto de 2008) 

Czas trwania pomocy 05.02.2009 - 31.12.2009 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,50 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Las ayudas descritas contarán con financiación del Programa Operativo 
FEDER de la Comunitat Valenciana 2007-2013, en un porcentaje del 
50 % a través del Programa Operativo de la Comunitat Valenciana 
2007-2013: Eje 2 «Desarrollo e Innovación Empresarial», tema priori
tario 9 «Otras acciones destinadas al estímulo de la innovación y el 
espíritu de empresa en las pequeñas empresas», así como de otros 
posibles fondos. - 0,75 EUR (w mln)
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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 

20,00 % 10 % 

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

15,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/02/05/pdf/2009_1208.pdf, http://www.docv.gva.es/portal/portal/ 
2006/12/29/pdf/2006_15190.pdf 

Numer pomocy X 251/2009 

Państwo członkowskie Portugalia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Direcção Regional dos Assuntos Fiscais 
Rua 31 de Janeiro, n. o 29 
9054 - 533 Funchal 

http://srpf.gov-madeira.pt 

Nazwa środka pomocy Regime de Incentivos Fiscais aos Lucros Reinvestidos na Região Autó
noma da Madeira 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Decreto Legislativo Regional n. o 2/2009/M de 22 de Janeiro 
publicado no Diário da República, 1. a série, n. o 15, de 22 de Janeiro de 
2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 23.01.2009 - 31.12.2011 

Sektor(y) gospodarki Leśnictwo i pozyskiwanie drewna, Produkcja artykułów spożywczych, 
Produkcja napojów, Produkcja wyrobów tekstylnych, Produkcja 
odzieży, Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych, Produkcja 
wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów 
ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, Produkcja papieru 
i wyrobów z papieru, Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników 
informacji, Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, Produkcja 
wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, Produkcja metalowych 
wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, Produkcja 
komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, Produkcja urzą
dzeń elektrycznych, Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 
i naczep, Produkcja mebli, Produkcja wyrobów, pozostała, Naprawa 
i instalowanie maszyn i urządzeń, Pobór, uzdatnianie i dostarczanie 
wody, Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, Działalność związana 
ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk 
surowców, Działalność związana z rekultywacją i pozostałe usługi 
związane z gospodarką odpadami, Handel detaliczny, z wyłączeniem 
handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami, Działalność usłu
gowa związana z wyżywieniem, Działalność wydawnicza, Telekomuni
kacja, Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem 
w zakresie informatyki i działalności powiązane, Badania naukowe
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i prace rozwojowe, Działalność związana z zatrudnieniem, Działalność 
organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz 
pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności 
z nią związane, Działalność usługowa związana z utrzymaniem 
porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni, Działal
ność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność 
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, EDUKACJA, 
Opieką zdrowotna, Pomoc społeczna z zakwaterowaniem, Pomoc 
społeczna bez zakwaterowania, Działalność twórcza związana 
z kulturą i rozrywką Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz 
pozostała działalność związana z kulturą, Działalność sportowa, 
rozrywkowa i rekreacyjna, Naprawa komputerów i artykułów użytku 
osobistego i domowego, Działalność usługowa indywidualna, pozostała 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 4,20 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Środek fiskalny 

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 

25,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://dre.pt/pdf1sdip/2009/01/01500/0048900492.pdf 

Numer pomocy X 253/2009 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) 
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n 
15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 

http://www.igape.es/index.php?lang=es 

Nazwa środka pomocy IG150: Proyectos de elaboración de diagnósticos empresariales de la 
capacidad de la internacionalización 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución de 23 de enero de 2009 (DOG n o 19, de 28 de enero), por 
la que se modifican las bases reguladoras de las ayudas a la interna
cionalización de las empresas gallegas, adaptándolas al Reglamento (CE) 
800/2008, del 6 de agosto, general de exención por categorías. 
Resolución de 9 de mayo de 2008 (DOG n o 92, del 14 de mayo), por 
la que se da publicidad a las bases reguladoras de las ayudas del Igape 
a la internacionalización de las empresas gallegas y se procede a su 
convocatoria. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy -
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Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 122/08 
IG150: Proyectos de elaboración de diagnósticos empresariales de la 
capacidad de la internacionalización (Resolución de 9 de mayo de 
2008 (Diario Oficial de Galicia n o 92, del 14 de mayo), por la que 
se da publicidad a las bases reguladoras de las ayudas del Igape a la 
internacionalización de las empresas gallegas y se procede a su convo
catoria.) 

Czas trwania pomocy 15.05.2008 - 31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,05 (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 na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 
26) 

50,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/422E?OpenDocument
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