
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 75/08) 

Numer pomocy X 73/2008 

Państwo członkowskie Bułgaria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego - 

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

Organ przyznający pomoc Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентос 
пособността на българската икономика 
Република България, гр. София, ул. „Славянска” №8 
www.opcompetitiveness.bg 

Nazwa środka pomocy Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок 
за кандидатстване: BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в 
големи предприятия“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. бр. 81/2008 
г.): http://www.eufunds.bg/?cat=110 

— Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика» 2007-2013, CCI Номер: 
2007BG161PO003: http://www.opcompetitiveness.bg/uploadfiles/ 
documents/opcompetitivenesseng_final_2007.pdf 

— Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проекти 
BG161PO003-1.1.02 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy - 

Czas trwania pomocy 15.10.2008 - 21.01.2009 

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

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

BGN 68,45 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje - 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji - 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма «Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика» 2007-2013, 
одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 - 
58,19 BGN (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 

50 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_23.html
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Numer pomocy X 75/2008 

Państwo członkowskie Bułgaria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego - 

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

Organ przyznający pomoc Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентос 
пособността на българската икономика 
Република България, гр. София, ул. „Славянска” №8 
www.opcompetitiveness.bg 

Nazwa środka pomocy Процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.1.02 „Подкрепа за 
внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и пред 
оставяне на иновативни услуги“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. бр. 81/2008 
г.): http://www.eufunds.bg/?cat=110 

— Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика» 2007-2013, CCI Номер: 
2007BG161PO003: http://www.opcompetitiveness.bg/uploadfiles/ 
documents/opcompetitivenesseng_final_2007.pdf 

— Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проекти 
BG161PO003-1.1.02 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy - 

Czas trwania pomocy 10.10.2008 - 07.01.2009 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

BGN 28,36 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje - 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji - 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Европейски фонд за регионално развитие; 
Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика» 2007-2013, одобрена от Европейската 
Комисия с CCI Номер: 
2007BG161PO003 - 24,11 BGN (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 

50 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_21.html
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Numer pomocy X 570/2009 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego - 

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

Organ przyznający pomoc Regione Autonoma della Sardegna_Assessorato dell'industria 
Viale Trento, 69 
09123 Cagliari 
www.regione.sardegna.it 

Nazwa środka pomocy Finanziamento delle reti di servizi alle imprese nei distretti industriali e 
nell’ambito dei sistemi produttivi locali 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 37, art. 4 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/25 del 24 settembre 2008 
pubblicata sul Supplemento Straordinario del Bollettino Ufficiale della 
Regione Autonoma della Sardegna n. 37 del 2 dicembre 2008 
e pubblicato sul sito internet www.regione.sardegna.it 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy - 

Czas trwania pomocy 01.05.2009 - 31.12.2013 

Sektor(y) gospodarki Produkcja artykułów spożywczych, Produkcja odzieży, Produkcja 
podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych 
wyrobów farmaceutycznych, Produkcja wyrobów z pozostałych mine
ralnych surowców niemetalicznych, Magazynowanie i działalność usłu
gowa wspomagająca transport, INFORMACJA I KOMUNIKACJA 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 3,50 (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) Program pomocy 

25,00 % 20 % 

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

20,00 % 

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

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

25,00 % 

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

200,00 EUR 

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

200,00 EUR 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?v=9&c=27&c1=&n=10&s=1&mese=200809&p=1
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Numer pomocy X 571/2009 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego - 

Nazwa regionu (NUTS) BOLZANO-BOZEN 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Provincia Autonoma di Bolzano - Autorità di Gestione del Programma 
INTERREG IV IT-AU 2007-13 
Via Conciapelli, 69 
39100 Bolzano 
http://www.interreg.net/ 

Nazwa środka pomocy Programma di cooperazione territoriale transfrontaliera tra Italia 
e Austria 2007-13 - Disposizioni per la concessione di aiuti alle im
prese ai sensi del Regolamento di esenzione della Commissione n. 800/ 
2008 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Programma INTERREG IV IT-AU 2007-13 
— Delibera della Giunta provinciale n. 1371 del 25.05.2009 «Dispo

sizioni per la concessione di aiuti alle imprese ai sensi del Regola
mento di esenzione della Commissione n. 800/2008» 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy - 

Czas trwania pomocy 15.05.2009 - 31.12.2013 

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 

Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale - Programma di coopera
zione territoriale transfrontaliera INTERREG IV 2007-132,250 - 
2,25 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) 

20,00 % 

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) 

35,00 % 20 % 

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

20,00 % 20 % 

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

45,00 % 20 %

PL 24.3.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 75/43

http://www.interreg.net/


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 % 

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) 

65,00 % 

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

70,00 % 

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

100,00 % 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

1,25 EUR 

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

200,00 EUR 

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

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.interreg.net/downloads/Allegato_A%20090513%20Regime%20esenzione%20%20def.%2024.4. 
09_IT.pdf 

Numer pomocy X 94/2010 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego - 

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

Organ przyznający pomoc Gobierno de Cantabria. Consejería de Industria y Desarrollo Tecnoló
gico 
Peña Herbosa 29 
39003 Santander 
http://www.gobcantabria.es 

Nazwa środka pomocy Subvenciones a la inversión industrial para el año 2010. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden IND/28/2009, de 21 de diciembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones a la 
inversión industrial para el año 2010.(BOC n o 250 de 31/12/2009) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy -
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Czas trwania pomocy 27.03.2010 - 30.06.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

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 

- 

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 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://bocold.cantabria.es/boc/datos/MES%202009-12/OR%202009-12-31%20250/PDF/16741-16749.pdf
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