
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 109/09) 

Numer środka pomocy państwa X 156/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego ES 

Nazwa regionu (NUTS) CATALUNA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Secretaría de Industria y Empresa del Departamento de Innovación, 
Universidades y Empresa 
Paseo de Gracia, 129 
08008 Barcelona 
http://www.gencat.cat/diue 

Nazwa środka pomocy Ayudas para la financiación de actuaciones de transformación estruc
tural de los sectores estratégicos de la industria en Cataluña 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden IUE/136/2010, de 8 de marzo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la línea de subvenciones y de préstamos directos en 
condiciones preferentes para la financiación de actuaciones de trans
formación estructural de los sectores estratégicos de la industria en 
Cataluña, y por la que se abre la convocatoria para el año 2010. 
(DOGC núm.5587, de 15.3.2010) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 16.3.2010–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep 
i naczep, Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, 
Produkcja statków i łodzi, Produkcja statków powietrznych, statków 
kosmicznych i podobnych maszyn, Produkcja wojskowych pojazdów 
bojowych, Produkcja motocykli 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

50,00 EUR (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 % 

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

20,00 % —
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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) 

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 % 

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 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 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5587/10064070.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 157/10 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale attività 
produttive 
Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale 
via Carducci 6 – TRIESTE – Italia 
email: s.svil.ind@regione.fvg.it 
lydia.alessioverni@regione.fvg.it 
www.regione.fvg.it 

Nazwa środka pomocy Por Fesr 2007-2013 RAFVG – Attività 1.1.a.2 -settore industria- Bando 
per l'incentivazione alla ricerca industriale, sviluppo e innovazione delle 
imprese, limitatamente agli investimenti relativi all'industrializzazione 
dei risultati della ricerca. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Delibera della Giunta regionale n.116 del 28/1/2010 (por fesr 2007- 
2013–ob. competitività e occupazione-attività 1.1.a)2 settore indust
riale–approvazione del bando e degli allegati (incentivi per la realizza
zione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle 
imprese industriali del friuli venezia giulia)), limitatamente agli investi
menti relativi all'industrializzazione dei risultati della ricerca, pubblicata 
sul supplemento ordinario n.5 del 10/2/2010 al BUR n.6 del 
10/2/2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy -
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Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 30.4.2010–30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

40,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR FESR 2007 -2013 – Obiettivo competitività e occupazione – 
9,80 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 

35,00 % 20 % 

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

20,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.fvg.it/asp/delibereInternet/asp/internet/layout2008_2.asp?pag=1&tx_dataDel=28.1. 
2010&uf=&num=116&key=&submit4=vai+%3E 

Numer środka pomocy państwa X 158/10 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale attività 
produttive 
Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario 
Servizio sviluppo sistema turistico regionale 
via Carducci 6 – TRIESTE -Italia 
serv.commercio.terz@regione.fvg.it 
serv.sviluppo.tur@regione.fvg.il 
www.regione.fvg.it 

Nazwa środka pomocy Por Fesr 2007-2013 RAFVG – Attività 1.1.a.3 e 4 – settori commercio 
e turismo – Bando per l'incentivazione alla ricerca industriale, sviluppo 
e innovazione delle imprese, limitatamente agli investimenti relativi 
all'industrializzazione dei risultati della ricerca. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Delibera della Giunta regionale n.114 del 28/1/2010 (por fesr 2007- 
2013 ob. competitività regionale e occupazione-attività 1.1.a 3,4 
commercio e turismo approvazione bando e relativi allegati (incentivi 
per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da 
parte delle imprese del settore del commercio, turismo e servizi del 
FVG)), limitatamente agli investimenti relativi all'industrializzazione dei 
risultati della ricerca, pubblicata sul supp. ord. n.5 del 10/2/2010 al 
BUR n.6.
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 30.4.2010–30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

9,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR FESR 2007-2013 – Obiettivo competitività e occupazione – 
2,21 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 

35,00 % 20 % 

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

20,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.fvg.it/asp/delibereInternet/asp/internet/layout2008_2.asp?pag=1&tx_dataDel=28.1. 
2010&uf=&num=114&key=&submit4=vai+%3E 

Numer środka pomocy państwa X 159/10 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale attività 
produttive 
servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano 
via Carducci 6 – TRIESTE Italia 
roberto.filippo@regione.fvg.it 
www.regione.fvg.it 

Nazwa środka pomocy Por Fesr 2007-2013 – RAFVG – Attività 1.1.a 1 – Settore artigianato – 
Bando per l'incentivazione alla realizzazione di progetti di ricerca, 
sviluppo e innovazione da parte delle imprese artigiane del Friuli 
Venezia Giulia 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Delibera della Giunta regionale n. 112 del 28/1/2010 (por fesr 2007- 
2013 –obiettivo competitività e occupazione-attività 1.1.a)1 settore 
artigianato –approvazione del bando e degli allegati (incentivi per la 
realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte 
delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia)), pubblicata sul supple
mento ordinario n. 5 del 10/2/2010 al BUR n. 6 del 10/2/2010. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy -
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Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany X 217/09 
Si tratta della modifica del regime già comunicato in esenzione n. 
X 217/2009. La modifica riguarda l'estensione del regime a nuove 
tipologie di investimenti e l'aumento superiore al 20 % della dotazione 
del regime medesimo. 

Czas trwania pomocy 30.4.2010–30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

7,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

PORFESR 2007-2013 – Obiettivo competitività e occupazione – 
1,72 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 

35,00 % 20 % 

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

20,00 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 80,00 % 20 % 

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

60,00 % 20 % 

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

80,00 % — 

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

200 000,00 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.fvg.it/asp/delibereInternet/asp/internet/layout2008_2.asp?pag=1&tx_dataDel=28.1. 
2010&uf=&num=112&key=&submit4=vai+%3E 

Numer środka pomocy państwa X 160/10 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) RHEINLAND-PFALZ 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau; 
Investitions- und Strukturbank RLP 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
Stiftsstraße 9 
D-55116 Mainz 
Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) GmbH 
Holzhofstraße 4 
D-55116 Mainz 
www.isb.rlp.de
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Nazwa środka pomocy Regionales Landesförderprogramm 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Vorschriften der Landeshaushaltsordnung des Landes Rheinland-Pfalz 
GVBl. 1972 S. 2, BS 63-1 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany X189/2009 
Änderung des Regionalen Landesförderprogramms (Nummer der 
Beihilfe X189/2009, ehemals XS 63/08) 

Czas trwania pomocy 8.3.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

10,70 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka, Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

EFRE – Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung – Operationelles 
Programm „Wachstum durch Innovation” für die Strukturfondsperiode 
2007-2013 – 5,30 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

15,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.isb.rlp.de/download/105_Verwaltungsvorschrift.pdf
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