
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 49/09) 

Numer pomocy X 4/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego ES 

Nazwa regionu (NUTS) CATALUNA 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc AGENCIA DE RESIDUOS DE CATALUÑA 
C/ Doctor Roux, n o 80. 08017 Barcelona 

http://www.arc.cat 

Nazwa środka pomocy Ayudas para la ejecución de proyectos de minimización de residuos. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución MAH/3589/2008, de 29 de octubre. por la que se aprueba 
y se hace pública la convocatoria para la ejecución de proyectos de 
minimización de residuos. 
Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5271, de 3 de 
diciembre de 2008 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 01.01.2009-31.12.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 4,50 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

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 umożliwiająca przedsię
biorstwom zastosowanie norm surowszych 
niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony 
środowiska lub podniesienie poziomu 
ochrony środowiska w przypadku braku 
norm wspólnotowych (art. 18) 

30 % 10 % 

Pomoc na szybkie przystosowanie MŚP do 
przyszłych norm wspólnotowych (art. 20) 

10 % —
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Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 25 % 10 % 

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

25 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.arc-cat.net/es/publicacions/pdf/agencia/subvencions/convocatories_09/mah_3589_08_dogc.pdf 

Numer pomocy X 92/09 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) HIGHLANDS AND ISLANDS 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc HIGHLANDS & ISLANDS ENTERPRISE 
COWAN HOUSE, INVERNESS RETAIL & BUSINESS PARK, INVER
NESS, SCOTLAND. IV2 3JZ 

http://www.hie.co.uk/ 

Nazwa środka pomocy HIGHLANDS & ISLANDS ENTERPRISE GENERAL BLOCK EXEMPTION 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Enterprise and New Towns (Scotland) Act 1990, as amended 1 April 
2001 by Scottish Statutory Instrument 2001 No 126 

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1990/ukpga_19900035_en_1 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 05.01.2009-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 25,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka, Dopłata do oprocentowania, 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 

30,00 % 20 % 

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

40,00 % — 

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

20,00 % — 

Pomoc na rzecz małych przedsiębiorstw 
nowo utworzonych przez kobiety (art. 16) 

15,00 % —
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Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsię
biorstwom zastosowanie norm surowszych 
niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony 
środowiska lub podniesienie poziomu 
ochrony środowiska w przypadku braku 
norm wspólnotowych (art. 18) 
(ANY) 

35,00 % 20 % 

Pomoc na nabycie nowych środków trans
portu spełniających normy surowsze niż 
normy wspólnotowe lub podnoszących 
poziom ochrony środowiska w przypadku 
braku norm wspólnotowych (art. 19) 

35,00 % 20 % 

Pomoc na szybkie przystosowanie MŚP do 
przyszłych norm wspólnotowych (art. 20) 

15,00 % — 

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

60,00 % 20 % 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na układy kogeneracji o wysokiej 
sprawności (art. 22) 

45,00 % 20 % 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych (art. 23) 

45,00 % 20 % 

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 50,00 % 20 % 

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

50,00 % — 

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

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25,00 % 20 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.hie.co.uk/HIE-International-Affairs/EU_state_aid_general_block_exemption_regulation.pdf 

Numer pomocy X 185/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego RGE 89/2008 

Nazwa regionu (NUTS) COMUNIDAD VALENCIANA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Servicio Valenciano de Empleo y Formación 
Avda. Navarro Reverter 2 
Valencia 46004 

www.servef.es 

Nazwa środka pomocy Fomento del empleo protegido para personas con discapacidad en 
Centros Especiales de Empleo y enclaves laborales 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden de 30 de diciembre de 2008, de la Consellería de Economía, 
Hacienda y empleo, por la que se convoca y regula la concesión de 
subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo protegido para 
personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo y enclaves 
laborales para el ejercicio 2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy -
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Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XE 7/08 
Adaptación al RGEC 

Czas trwania pomocy 01.01.2009-31.12.2009 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 22,80 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dopłata do oprocentowania, Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Programa Operativo Regional de la Comunitat Valenciana 2007-2013 
Ref 2007ES052PO003 - 2,40 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) 

50,00 % — 

Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnienie pracowników znajdujących się 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 40) 

75,00 % — 

Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnianie pracowników niepełnospraw
nych (art. 41) 

100,00 — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/01/30/pdf/docv_5944.pdf 

Numer pomocy X 254/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Adecuación del régimen de ayuda con n o XS 112/2007, de fomento de 
las tecnologías de la información, comunicado anteriormente en apli
cación del reglamento de exención (CE) 70/2001. 

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

Organ przyznający pomoc Instituto de Fomento de la Región de Murcia 
Avenida de la Fama n o 3 
30003 Murcia 
España 

http://www.ifrm-murcia.es 

Nazwa środka pomocy Programa de fomento de las tecnologías de la información 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden de 27 de enero de 2009 de la Consejería de Universidades, 
Empresa e Investigación, por la que se aprueba las bases reguladoras 
y la convocatoria para 2009 de las ayudas del Instituto de Fomento de 
la Región de Murcia, publicada en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia BORM n o 25 de fecha 31 de enero de 2009 (Anexo 4) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy
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Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 112/07 

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 5,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

2007ES161PO001 
Programa Operativo Integrado de la Región de Murcia FEDER 2007- 
2013, aprobado por Decisión de la Comisión de 28 de noviembre de 
2007. - 4,00 EUR (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 % — 

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

40 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.institutofomentomurcia.es/InfoDirectoV3/pdf/Convocatoria_Programas_de_Ayudas_INFO_2009. 
pdf 

Numer pomocy X 275/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PA 85/2008 

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

Organ przyznający pomoc Conselleria de Industria, Comercio e Innovación 
c/Colón 32 
46004 Valencia 

www.ivex.es 

Nazwa środka pomocy Plan de Implantación de Empresas en el exterior 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden de 30 de diciembre de 2008 de la Conselleria de Industria, 
Comercio e Innovación sobre concesión de ayudas a la implantación 
de empresas en el exterior para el ejercicio 2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 266/07 

Czas trwania pomocy 28.01.2009-31.12.2013 

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

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

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 % — 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/01/16/pdf/2009_284.pdf
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