
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 75/02) 

Numer pomocy X 787/2009 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego - 

Nazwa regionu (NUTS) VALENCIA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 
CALLE PALAU N o 14 46003 VALENCIA 
http://portales.gva.es/c_economia/web/html/home_c.htm 

Nazwa środka pomocy CONVENIO FORD MOTOR DISI TURBO 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

CONVENIO DE COLABORACIÓN PLURIANUAL (2009-2010) ENTRE 
LA CONSELLERIA DE DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 
Y FORD ESPAÑA S.L. 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc - FORD ESPAÑA S.L. 

Zmiany istniejącego środka pomocy - 

Data przyznania pomocy 01.10.2009 

Sektor(y) gospodarki Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 3,80 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje - 

Instrument pomocy (art. 5) Inne, Dotacja - AYUDA AD HOC DE INTENSIDAD DE 7,92 % DE 
INTENSIDAD, QUE COMPLETA LA CONCEDIDA EN VIRTUD DEL 
RÉGIMEN DE INCENTIVOS AUTONÓMICOS (XR 115/2008) POR 
EL QUE SE CONCEDIÓ UNA AYUDA DEL 13 % DE LA INVERSIÓN 

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 

13,00 % - 

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na 
zatrudnienie (art. 13) Pomoc ad hoc (art. 13 
ust.1) 

7,92 % - 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://portales.gva.es/c_economia/web/html/Economia_InfoGeneral_PolCompetencia_Control_Otros_c.htm 

Al final de la web que se abre con este link, existe un apartado de Medidas de Ayuda Comunicadas a la 
Comisión, y presionando sobre el texto Convenio Ford Motor DISI Turbo, se abre el pdf con el texto 
integral de la ayuda
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Numer pomocy X 948/2009 

Państwo członkowskie Dania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 3401-x-09-1355 

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

Organ przyznający pomoc FødevareErhverv 
Nyropsgade 30 
1780 København V 
www.ferv. dk 

Nazwa środka pomocy Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Lovforslag nr. 38 om lov om et Grønt Udviklings- og Demonstration
sprogram. 
Fremsat for Det Danske Folketing den 8. oktober 2009 af ministeren 
for fødevarer, landbrug og fiskeri. Forventes vedtaget i december 2009. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy - 

Czas trwania pomocy 01.01.2010 - 31.12.2020 

Sektor(y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO, PRZETWÓRSTWO PRZE
MYSŁOWE 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

DKK 230,00 (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 % 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 100,00 % - 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50,00 % 20 % 

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

25,00 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75,00 % - 

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

80,00 % -
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Pomoc na działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

100,00 % - 

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

2 000 000,00 DKK - 

Pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko 
wykwalifikowanego personelu (art. 37) 

50,00 DKK - 

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.Folketinget.dk 

Numer pomocy X 66/2010 

Państwo członkowskie Węgry 

Numer referencyjny państwa członkow
skiegoq 

- 

Nazwa regionu (NUTS) Hungary 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a), Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
Budapest, 1011, Fő utca 44-50. 
www.kvvm.hu 

Nazwa środka pomocy Zöld Beruházási Rendszer Keretében nyújtott támogatások 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

323/2007. (XII.11) Kormányrendelet az ENSZ Éghajlatváltozási Kerete
gyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről 
szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy - 

Czas trwania pomocy 12.06.2009 - 12.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

HUF 36 000,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje - 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji - 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

-
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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) 

60,00 % 20 % 

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

45,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.kozlonykiado.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk07172.pdf 

Magyar Közlöny, 2007. december 11., 172. szám, 12966 - 323/2007. (XII.11.) Korm.rendelet. 

http://www.kozlonykiado.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk09078.pdf 

Magyar Közlöny, 2009. június 11., 78. szám, 17424 - 121/2009 (VI.11) Korm rendelet a 323/2007. 
(XII.11.) módosításáról 

Numer pomocy X 67/2010 

Państwo członkowskie Węgry 

Numer referencyjny państwa członkowskiego - 

Nazwa regionu (NUTS) Hungary 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a), Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
1054 Budapest, Alkotmány u. 3. 
www.szmm.gov.hu 

Nazwa środka pomocy Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatásának 
támogatása 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

A foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról, valamint a Munkaerõpiaci 
Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támoga
tásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 16-17.§-a 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy - 

Czas trwania pomocy 01.01.2010 - 31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

HUF 500,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje - 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji -
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W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

- 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

50,00 % - 

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

75,00 % - 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso/pf/SearchLaw/searchLaw 

Numer pomocy X 68/2010 

Państwo członkowskie Węgry 

Numer referencyjny państwa członkowskiego - 

Nazwa regionu (NUTS) Hungary 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a), Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Regionális munkaügyi központok 
Állami Foglalkoztatási Szolgálat 
1089 Budapest, Kálvária tér 7. 
www.afsz.hu 

Nazwa środka pomocy Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.3. intézkedés 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

358/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív 
Program 1. prioritás 1.1.3. konstrukció „Út a munka világába” kere
tében nyújtható támogatásokról 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy - 

Czas trwania pomocy 31.12.2009 - 31.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

HUF 7 500,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje - 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji - 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

6 375,00 HUF (w mln)
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

50,00 % - 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk09196.pdf
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