
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 75/04) 

Numer pomocy X 75/2010 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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 Ayudas para apoyo a la realización de inversiones para ahorro energé
tico y mejora de la eficiencia energética 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

ORDEN EYE/2223/2008 
ORDEN EYE/2235/2008 
ORDEN EYE/2237/2008 

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 0,50 (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 - 0,35 EUR (w mln) 

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 %
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

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

Numer pomocy X 76/2010 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) ITALIA 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a), Artykuł 87 ust. 3 lit. c), Obszary nieobjęte 
pomocą 

Organ przyznający pomoc Ministero dello Sviluppo Economico 
Ministero dello Sviluppo Economico 
Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione – Direzione Gene
rale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 
Via Molise, 19 
00187 - Roma 

www.sviluppoeconomico.gov.it 

Nazwa środka pomocy Fondo Nazionale per l’Innovazione -garanzia 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Art. 1, co. 851 (pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 dicembre 2006 
n.299) 
Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10.3.2009 (pubbli
cato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 11 maggio 2009, 
n. 107) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 01.03.2010 - 31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 60,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 3,00 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Gwarancja 

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) 

20,00 % — 

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

50,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.uibm.gov.it/it/gare/
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Numer pomocy X 77/2010 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) ITALIA 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a), Artykuł 87 ust. 3 lit. c), Obszary nieobjęte 
pomocą 

Organ przyznający pomoc Ministero dello Sviluppo Economico 
Ministero dello Sviluppo Economico 
Dipartimento per le imprese e l'internazionalizzazione 
Direzione generale lotta alla contraffazione 
Ufficio Italiano brevetti e marchi 
Via Molise 19 00187 ROMA 
www.sviluppoeconomico.gov.it 

Nazwa środka pomocy Fondo Nazionale per l'Innovazione - Capitale di rischio 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 articolo 1 comma 851 (GURI 
27 dicembre 2006 n.299). 
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 marzo 2009 
(GURI 11 maggio 2009 n. 107). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 31.03.2010 - 31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 40,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Kapitał podwyższonego ryzyka 

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 w formie kapitału podwyższonego 
ryzyka (art. 28 - 29) 

1 500 000,00 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.uibm.gov.it/it/gare 

Numer pomocy X 78/2010 

Państwo członkowskie Finlandia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 292/21/2010 

Nazwa regionu (NUTS) MANNER-SUOMI 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c)
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Organ przyznający pomoc Maa- ja metsätalousministeriö 
PL 30, FI-00023 VALTIONEUVOSTO, SUOMI 
www.mmm.fi 

Nazwa środka pomocy Luonnos tukitoimenpiteeksi: 
Yrityksen investointituki (Manner-Suomen maaseudun kehittämisoh
jelman 2007–2013 toimenpiteet 123, 311 ja 312). 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista (1443/2006) 
Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystoiminnan tukemisesta (632/ 
2007) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.02.2010 - 31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 58,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

K(2007)3779 - 26,00 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 

15,00 % 20 % 

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

40,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.maaseutu.fi 

Numer pomocy X 79/2010 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 2845/10/08100 

Nazwa regionu (NUTS) Strední Cechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, 
Strední Morava, Moravskoslezko 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 
www.mpo.cz
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Nazwa środka pomocy Marketing - 2. výzva 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 47/2002 Sb, o podpoře malého a středního podnikání; 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně někte
rých souvisejících zákonů; 
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.01.2010 - 31.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 250,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

SF-ERDF - 85 % - 212,50 CZK (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.mpo.cz/dokument27685.html
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