
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 127/04) 

Numer środka pomocy państwa X 170/10 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) UMBRIA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Umbria 
Via Mario Angeloni, 61 – 06124 Perugia PG, ITALIA 
http://www.regione.umbria.it 

Nazwa środka pomocy SOSTEGNO ALLE IMPRESE IN MATERIA DI ECOINNOVAZIONE 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Por FESR Regione Umbria 2007-2013 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 22.3.2010–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, PRZETWÓRSTWO PRZEMY
SŁOWE, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEK
TRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW 
KLIMATYZACYJNYCH, BUDOWNICTWO, HANDEL HURTOWY 
I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
I MOTOCYKLI, TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA, 
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI 
GASTRONOMICZNYMI, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,64 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR FESR 2007-2013 Asse I – Attività A4 – 4,50 EUR (w mln) 

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) 

35,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.umbria.it/docup/html/fesr_bandi.htm 

Il bando è permanemente disponibile; selezionare la voce dal titolo «SOSTEGNO ALLE IMPRESE IN 
MATERIA DI ECO-INNOVAZIONE»
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http://www.regione.umbria.it/bandi/ 

Il bando è temporanemente disponibile; selezionare la voce dal titolo «SOSTEGNO ALLE IMPRESE IN 
MATERIA DI ECO-INNOVAZIONE» 

Numer środka pomocy państwa X 178/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) RIOJA 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Dirección General de Trabajo, Industria y Comercio 
C/ Marques de la Ensenada, 13 
26071 Logroño. La Rioja 
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=465295 

Nazwa środka pomocy Bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en la Estrategia de 
Ahorro y Eficiencia Energética (E4+): Mejora de la eficiencia energética 
en las instalaciones térmicas existentes en los edificios 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden 41/2009 de 14 de octubre, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones, en actuaciones dentro de 
la estrategia de ahorro y eficiencia energética energética de las instala
ciones térmicas de los edificios existentes(BOR n o 129 de 19 de 
octubre de 2009) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 2.10.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,19 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

feder – 0,04 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) 

22,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=182-257295 

Numer środka pomocy państwa X 179/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) GALICIA 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Consellería de Economía e Industria 
Complejo Administrativo de San Caetano, s/n 
15781 Santiago de Compostela (A Coruña) 
Tlf. 981545571. Fax: 981545515 
http://economiaeindustria.xunta.es/ga/web/index.php 

Nazwa środka pomocy Subvenciones a los clusters empresariales gallegos para la mejora de la 
competitividad del tejido empresarial de la Comunidad Autónoma de 
Galicia (IN540A). 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, e Decreto 11/ 
2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la citada 
ley. 
Orden de 23 de marzo de 2010 por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concur
rencia competitiva, a los clusters empresariales gallegos (DOG n o 60 de 
30 de marzo de 2010) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 31.3.2010–30.9.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,90 (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 na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 
26) 

50,00 % — 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://economiaeindustria.xunta.es/ga/upload/dx/des/4311-a-OrdeAxudasClusters-Galego_310310.pdf 

http://economiaeindustria.xunta.es/ga/upload/dx/des/4312-a-OrdenAyudasClusters-Castellano_310310.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 180/10 

Państwo członkowskie Dania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 09-074583 

Nazwa regionu (NUTS) DANMARK 
Artykuł 107 ust. 3 lit. c)
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Organ przyznający pomoc Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling – Forsknings- og 
Innovationsstyrelsen 
Bredgade 40, 1260 København K 
www.fi.dk 

Nazwa środka pomocy Innovationsmiljøer 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bekendtgørelse om godkendte innovationsmiljøer og medfinansiering 
af innovative iværksættere, nr. 238 af 11. marts 2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.4.2010–31.12.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

DKK 210,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka, 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 dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

6 000 000,00 DKK — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.fi.dk/innovation/kommercialisering-og-ivaerksaetteri/innovationsmiljoeer/ 
forundersoegelse-kapitalindskud-og-laan 

Numer środka pomocy państwa X 181/10 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) SCOTLAND 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Scottish Enterprise 
Atrium Court 
50 Waterloo Street 
Glasgow 
UK 
www.scottish-enterprise.com 

Nazwa środka pomocy Wave and Tidal Energy Support 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Enterprise and New Towns (Scotland) Act 1990 
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1990/Ukpga_19900035_en_1.htm 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy —
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Czas trwania pomocy 22.3.2010–31.3.2013 

Sektor(-y) gospodarki Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 12,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Application made to Scottish Highlands & Islands ERDF programme – 
decision awaited. 
Reference Number:H&I/ERDF/2010/5/1/0002 – 3,10 GBP (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.scottish-enterprise.com/wave-and-tidal-energy-fund
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