
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 49/06) 

Numer pomocy X 255/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego IG151: Proyectos de elaboración de estudios e investigación de 
mercados internacionales 

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 IG151: Proyectos de elaboración de estudios e investigación de 
mercados internacionales. (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) Diario Oficial de 
Galicia de 14-05-2008) 

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 - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 122/08 
IG151: Proyectos de elaboración de estudios e investigación de 
mercados internacionales. 

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 0,16 (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 % —
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

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

http://www.xunta.es/Doc/Dog2008.nsf/FichaContenido/1FA26?OpenDocument 

Numer pomocy X 259/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) TOSCANA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Toscana 
Via di Novoli 26 - 50127 Firenze 

www.regione.toscana.it 

Nazwa środka pomocy Interventi di garanzia per investimenti POR Creo Fesr 2007-2013 Linea 
di intervento 1.4.b 1) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione di G.R. n. 997 del 01.12.2008 di attuazione regionale 
relativa al POR CREO FESR 2007-2013 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 12.02.2009 - 31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, Produkcja artykułów spożywczych, 
Produkcja napojów, Produkcja wyrobów tytoniowych, 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, Wytwarzanie 
i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, Produkcja 
chemikaliów i wyrobów chemicznych, Produkcja podstawowych 
substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farma
ceutycznych, Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, 
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicz
nych, Produkcja metali, Produkcja metalowych wyrobów gotowych, 
z wyłączeniem maszyn i urządzeń, Produkcja komputerów, wyrobów 
elektronicznych i optycznych, Produkcja urządzeń elektrycznych, 
Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, Produkcja 
pozostałego sprzętu transportowego, Produkcja mebli, Produkcja 
wyrobów, pozostała, Naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń, 
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, 
GAZ, PARĘ WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZA
CYJNYCH, DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI 
I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA 
Z REKULTYWACJĄ, BUDOWNICTWO, HANDEL HURTOWY 
I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
I MOTOCYKLI, TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA, 
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI 
GASTRONOMICZNYMI, INFORMACJA I KOMUNIKACJA, DZIAŁAL
NOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, DZIAŁAL
NOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ 
WSPIERAJĄCA, Opieka zdrowotna, Praktyka lekarska i dentystyczna, 
Działalność w zakresie opieki zdrowotnej, pozostała, Pomoc społeczna 
z zakwaterowaniem, Pomoc społeczna bez zakwaterowania, Pranie 
i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich, Fryzjerstwo 
i pozostałe zabiegi kosmetyczne 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 7,00 (w mln)
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Przeznaczona na gwarancje EUR 0,50 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Gwarancja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR CREO FESR Toscana 2007-2013 Linea di intervento 1.4 - 
9,40 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) 

40,00 % — 

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

50,00 % — 

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27) 50,00 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50,00 % 75 % 

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

25,00 % 50 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75,00 % — 

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

75,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.regione.toscana.it/creo/programma_creo_toscana/index.html 

Numer pomocy X 260/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) TOSCANA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Toscana 
Via di Novoli 26 - 50127 Firenze 

www.regione.toscana.it 

Nazwa środka pomocy Interventi di garanzia. PORCreo Fesr 2007-2013 Linea di intervento 
1.4.b2) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione di G.R. n.997 del 01.12.2008 di attuazione regionale 
relativa al POR CREO /FESR 2007-13 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 19.02.2009 - 31.12.2013
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Sektor(-y) gospodarki GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, Górnictwo ropy naftowej i gazu 
ziemnego, Górnictwo rud metali, Wydobywanie kamienia, piasku 
i gliny, Działalność usługowa wspomagająca górnictwo 
i wydobywanie, Produkcja artykułów spożywczych, Produkcja napojów, 
Produkcja wyrobów tytoniowych, 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, Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji 
ropy naftowej, Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, 
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków 
i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, Produkcja wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych, Produkcja wyrobów z pozostałych 
mineralnych surowców niemetalicznych, Produkcja metali, Produkcja 
metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, 
Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, 
Produkcja urządzeń elektrycznych, Produkcja pojazdów samochodo
wych, przyczep i naczep, Produkcja pozostałego sprzętu transporto
wego, Produkcja mebli, Produkcja wyrobów, pozostała, Naprawa 
i instalowanie maszyn i urządzeń, WYTWARZANIE 
I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ 
WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH, 
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI 
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ, BUDOW
NICTWO, HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA 
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI, TRANSPORT 
I GOSPODARKA MAGAZYNOWA, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA 
Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI, 
INFORMACJA I KOMUNIKACJA, DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, 
NAUKOWA I TECHNICZNA, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG 
ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA, Praktyka 
lekarska i dentystyczna, Działalność w zakresie opieki zdrowotnej, 
pozostała, Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych 
i futrzarskich, Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,40 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 0,50 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Gwarancja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR Creo/Fesr Toscana 2007-2013 - 1,90 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) 

40,00 % — 

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

50,00 % — 

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27) 50,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.regione.toscana.it/creo/programma_creo_toscana/index.html 

Numer pomocy X 281/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL
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Nazwa regionu (NUTS) Małopolskie 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Minister Gospodarki 
Pl. Trzech Krzyży 3/5 
00-507 Warszawa 

http://www.mg.gov.pl/ 

Nazwa środka pomocy Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp. z o.o. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 30 września 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 ze zm.) 

— uchwała Nr 173/2008 Rady Ministrów z dnia 2 września 2008 r. 
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą 
„Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Nidec Motors 
& Actuators (Poland) Sp. z o.o. w Niepołomicach k. Krakowa 
pod nazwą: Fabryka silników i napędów elektrycznych dla prze
mysłu motoryzacyjnego w latach 2008-2013” 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 20.10.2008 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych 

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

PLN 2,90 (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) Pomoc ad hoc (art. 13 
ust. 1) 

5,20 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/D785AA27-7074-4793-83E2-1DFDC7187EEB/49213/uchwala.pdf 

Numer pomocy X 292/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc IMPIVA 
Plaza del Ayuntamiento 6 46002 

www.impiva.es

PL C 49/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.2.2010

http://www.mg.gov.pl/
http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/D785AA27-7074-4793-83E2-1DFDC7187EEB/49213/uchwala.pdf
http://www.impiva.es


Nazwa środka pomocy Programa de infraestructuras para el desarrollo de actividades de I+D, 
de fomento de la innovación y de prestación de servicios avanzados. 
Programa de equipamientos para la prestación de servicios avanzados. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2009, de la presidenta del Instituto 
de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana 
(IMPIVA), por la que se modifica la convocatoria de ayudas dirigidas 
a institutos tecnológicos para infraestructuras y equipamientos para los 
ejercicios 2008 y 2009, aprobada por Resolución de 23 de julio de 
2008, de la presidenta del IMPIVA (DOCV núm. 5818, de 
31.07.2008). [2009/2387] (pdf 332KB) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 236/08 
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 12.09.2008 - 31.12.2009 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 3,00 (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 Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) en un porcentaje del 50 % a través del 
Programa Operativo de la Comunitat Valenciana 2007-2013, Eje 1 
Desarrollo de la Economía del Conocimiento (I+D+i), Educación, 
Sociedad de la Información y TIC – Tema prioritario 2 Infraestructuras 
de IDT y Centros de Competencia de Tecnología Específica, así como 
de otros posibles fondos. - 1,50 EUR million 

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 

35,00 % — 

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

20,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/03/02/pdf/2009_2387.pdf
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