
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 75/03) 

Numer pomocy X 70/2010 

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 A TÁMOP 1.1.1. porgram keretében elhelyezkedést segítő támogatás 
nyújtása megváltozott munkaképességű munkavállalók részére 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

359/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív 
Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok 
a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi 
Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megválto
zott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának 
segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) 
Korm. rendelet módosításáról 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy - 

Czas trwania pomocy 31.12.2009 - 28.02.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

HUF 69 321,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje - 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji - 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

A közösségi finanszírozás forrása a Társadalmi Megújulás Operatív 
Program pénzügyi kerete. - 58 922,85 HUF (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

60,00 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk09196.pdf
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Numer pomocy X 71/2010 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego ES 

Nazwa regionu (NUTS) CATALUNA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Agencia de Residuos de Cataluña 
C/Doctor Roux, núm. 80 
08017 Barcelona 

http://www.arc.cat 

Nazwa środka pomocy Ayudas para el fomento de la investigación medioambiental para el 
reciclaje de residuos de la construcción y de la demolición, para su 
aplicación 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución MAH/3803/2010, de 15 de diciembre por la que se hace 
pública la convocatoria de ayudas para el fomento de la investigación 
medioambiental para el reciclaje de residuos de la construcción y de la 
demolición, para su aplicación, y por la que se aprueban sus bases. 
Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5549, de 20 de 
enero de 2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy - 

Czas trwania pomocy 20.01.2010 - 31.12.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,08 (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 przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50,00 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.arc-cat.net/es/agencia/subvencions/mah_3803_09.html 

http://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5549/09362002.pdf 

Numer pomocy X 72/2010 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego ES

PL C 75/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.3.2010

http://www.arc.cat
http://www.arc-cat.net/es/agencia/subvencions/mah_3803_09.html
http://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5549/09362002.pdf


Nazwa regionu (NUTS) CATALUNA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Agencia de Residuos de Cataluña 
C/ Doctor Roux, núm 80 
08017 Barcelona 

http://www.arc.cat 

Nazwa środka pomocy Ayudas destinadas a la redacción de los planes de gestión de residuos 
de la construcción y demolición y de su seguimiento 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución MAH/3804/2010, de 15 de diciembre por la que se hace 
pública la convocatoria de ayudas destinadas a los entes públicos 
y privados de Catalunya para la redacción de los planes de gestión 
de residuos de la construcción y demolición y de su seguimiento 
y se publican las bases. 
Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5549, de 20 de 
enero de 2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy - 

Czas trwania pomocy 20.01.2010 - 31.12.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,62 (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 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) 
(Ausencia de normas comunitarias) 

35,00 % 20 % 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.arc-cat.net/es/agencia/subvencions/mah_3804_09.html 

http://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5549/09362003.pdf 

Numer pomocy X 73/2010 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego -
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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 públicas cofinanciables por el Fondo Europeo de Desar
rollo Regional (FEDER) para la realización de auditorías energéticas, 
estudios de viabilidad técnico-energética, diagnósticos energéticos, estu
dios de viabilidad técnico económica en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

ORDEN EYE/2221/2008 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy - 

Czas trwania pomocy 01.02.2009 - 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 0,13 (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 28-11-2007 por la que se adopta el 
programa operativo de intervención comunitaria del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en el marco del objetivo de competitividad 
y empleo para la Comunidad de Castilla y León en España CCI 
2007ES162PO009 - 0,09 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla100/1239801003325/_/_/_ 

Numer pomocy X 74/2010 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego - 

Nazwa regionu (NUTS) CASTILLA-LEON 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c)
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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 Ayudas para actuaciones en energías renovables 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

ORDEN EYE/2224/2008 
ORDEN EYE/2236/2008 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy - 

Czas trwania pomocy 01.02.2009 - 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 1,10 (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 28-11-2007 por la que se adopta el 
programa operativo de intervención comunitaria del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en el marco del objetivo de competitividad 
y empleo para la Comunidad de Castilla y León en España CCI 
2007ES162PO009 
-0,77 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) 

45,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla100/1239801003325/_/_/_
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