
IV 

(Informacje) 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

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 127/01) 

Numer środka pomocy państwa X 925/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc KfW-Bankengruppe 
Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt 
www.kfw.de 

Nazwa środka pomocy KfW-Programm Erneuerbare Energien, Programmteile Standard und 
Premium, Komponenten 2 und 5 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

KfW-Gesetz BGBl. I S.2427 Programm Merkblatt KfW-Programm 
Erneuerbare Energien 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 4 100,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka, 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 inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

20,00 % — 

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.kfw.de/DE_Home/Service/Download_Center/Die_Bank/KfW-Gesetz_und_Satzung/KfW_Gesetz_ 
D.pdf 

www.kfw.de; Service; Download Center; Rolle und Aufgabe der KfW Bankengruppe; Gesetz über die KfW 

http://www.kfw-mittelstandsbank.de/DE_Home/Service/Kreditantrag_und_Formulare/Merkblaetter/ 
KfW-Programm_Erneuerbare_Energien_270_271_272_281_282.jsp 

www.kfw-mittelstandsbank.de; Service; Kreditantrag, Merkblätter, Allgemeine Bestimmungen und Formulare; 
Merkblätter; 

KfW- Programm Erneuerbare 

Numer środka pomocy państwa X 161/10 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) TOSCANA 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Regione Toscana 
Via Duomo, 10 
50129 Firenze 
www.regione.toscana.it 

Nazwa środka pomocy Aiuti allo sviluppo sperimentale delle pmi 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Decreto n. 6967 del 24 dicembre 2010, come modificato da decreto n. 
26 del 12 gennaio 2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.7.2010–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja artykułów spożywczych, Produkcja napojów, Produkcja 
wyrobów tytoniowych, Produkcja wyrobów tekstylnych, Produkcja 
odzieży, Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych, Produkcja 
wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów 
ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, Produkcja papieru 
i wyrobów z papieru, Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników 
informacji, Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy 
naftowej, Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, Produkcja 
podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych 
wyrobów farmaceutycznych, Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych, Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 
niemetalicznych, Produkcja metali, Produkcja metalowych wyrobów 
gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, Produkcja komputerów, 
wyrobów elektronicznych i optycznych, Produkcja urządzeń elektrycz
nych, Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, Produkcja
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pozostałego sprzętu transportowego, Produkcja mebli, Produkcja 
wyrobów, pozostała, Naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń, Dzia 
łalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, Działalność 
w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomu
nikacji satelitarnej, Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, 
Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie 
informatyki i działalności powiązane, Przetwarzanie danych; zarzą
dzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; dzia 
łalność portali internetowych, Działalność w zakresie architektury 
i inżynierii; badania i analizy techniczne, Badania naukowe i prace 
rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 6,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Linea di Intervento 1.3a) POR Competitività Regionale e Occupazione 
2007-2013 – 8,12 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

35,00 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://web.rete.toscana.it/burt/?LO=01000000d9c8b7a603000000060000006b53010008fa524 00000000 
0010048100000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000 
000000000&MItypeObj=application/pdf 

Numer środka pomocy państwa X 162/10 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) HAMBURG 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
Stadthausbrücke 8 
20355 Hamburg 
http://www.hamburg.de/umwelt/ 

Nazwa środka pomocy Förderrichtlinie Erneuerbare Energien 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) von Hamburg Fundstelle: 
Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt (HmbGVBl.) 1972, S. 
10, zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. November 2007 
(HmbGVBl. S. 402) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2010–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
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Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,50 (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 % 

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

45,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://klima.hamburg.de/foerderrichtlinie 

http://klima.hamburg.de/foerderprogramme 

Numer środka pomocy państwa X 163/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) GALICIA 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) 
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n 
15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 
http://www.igape.es/index.php?lang=es 

Nazwa środka pomocy Ayudas para la bonificación de los gastos financieros en los préstamos 
del Igape para financiar proyectos de inversión con fondos BEI en el 
marco de los programas Impulsa-Lugo e Impulsa-Ourense (Procedi
miento IG143) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución de 1 de marzo de 2010 (DOG n o 57, de 25 de marzo) por 
la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Insti
tuto Gallego de Promoción Económica (Igape), que aprueba las bases 
reguladoras de las ayudas para la bonificación de los gastos financieros 
en los préstamos del Igape para financiar proyectos de inversión con 
fondos BEI en el marco de los programas Impulsa-Lugo e Impulsa- 
Ourense. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 26.3.2010–31.12.2013
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Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,25 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dopłata do oprocentowania 

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 

15,24 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/C0E6?OpenDocument 

Numer środka pomocy państwa X 164/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego INNOEMPRESA 

Nazwa regionu (NUTS) Artykuł 107 ust. 3 lit. a), Artykuł 107 ust. 3 lit. c), Obszary nieobjęte 
pomocą, Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Directora General de PYME del MITyC o Consejero competente en cada 
Comunidad Autónoma 
Paseo de la Castellana 160 
28071 Madrid 
www.mityc.es / www.ipyme.org 

Nazwa środka pomocy Programa Innoempresa 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden ITC/540/2010, de 4 de marzo, por la que se efectúa, para el año 
2010, la convocatoria de ayudas del Programa Nacional de Proyectos 
de Innovación, en el marco del Plan Nacional de Investigación Cientí
fica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 (InnoEmpresa) 
para proyectos de carácter suprarregional. 
VER ANEXO «ACLARACIONES AL FORMULARIO» 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy ZmianyX 381/2009 Ampliación de las categorías de ayudas a conceder. 
Se añaden ayudas con arreglo a la categoría contemplada en el artículo 
36 del Reglamento 800/2008 General de Exención 

Czas trwania pomocy 9.3.2010–31.12.2013 

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

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 80,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Programas Operativos FEDER 2007-2013: 
— Andalucía 
— Castilla La Mancha 
— Extremadura 
— Galicia 
— Asturias 
— Murcia 
— Ceuta 
— Melilla 
— Canarias 
— Castilla y León 
— C.Valenciana 
— 14,06 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 

60,00 % 20 % 

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

20,00 % — 

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

50,00 % — 

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

50,00 % — 

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.ipyme.org/es-ES/SubvencionesAyudas/InnoEmpresa/Paginas/InnoEmpresaNuevo.aspx 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/09/pdfs/BOE-A-2010-3969.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/02/pdfs/A04816-04820.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/27/pdfs/BOE-A-2009-3415.pdf
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