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Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na 
mocy rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. 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 139/10)

Numer pomocy X 538/09

Państwo członkowskie Hiszpania

Numer referencyjny państwa członkowskiego —

Nazwa regionu (NUTS) GALICIA
Artykuł 87 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 IG103: Proyectos de inversión para la innovación o mejora tecnológica 
de las Pymes.

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właści
wego promulgatora krajowego)

Resolución de 5 de febrero de 2009 (DOG no 31, de 13 de febrero), por 
la que se modifican las bases reguladoras de los incentivos económicos 
y las bases reguladoras de los procedimientos de tramitación de las líneas 
de ayuda del Instituto Gallego de Promoción Económica, adaptándolas al 
Reglamento (CE) 800/2008, del 6 de agosto, general de exención por 
categorías, y se procede a la convocatoria para el ejercicio 2009, en 
régimen de concurrencia competitiva, de determinadas líneas de ayuda.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 195/2007

Czas trwania pomocy 01.4.2009 - 31.12.2013

Sektor(y) gospodarki GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, PRZETWÓRSTWO 
PRZEMYSŁOWE, TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA, 
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, Zakwaterowanie pozostałe, 
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Rodzaj beneficjenta MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu 
pomocy

EUR 2,75 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje —

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja

Odesłanie do decyzji Komisji —

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych

FEDER 2007-2013 - 4,40 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)

40,00 %

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 26) 40,00 %

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 40,00 %

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 40,00 %
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Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 
ust. 2 lit. c))

40,00 %

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32)

40,00 %

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

40,00 %

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

40,00 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/960E?OpenDocument

Numer pomocy X 540/09

Państwo członkowskie Hiszpania

Numer referencyjny państwa członkowskiego —

Nazwa regionu (NUTS) GALICIA
Artykuł 87 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 IG109: Proyectos de diseño.

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właści
wego promulgatora krajowego)

Resolución de 5 de febrero de 2009 (DOG no 31, de 13 de febrero), por 
la que se modifican las bases reguladoras de los incentivos económicos 
y las bases reguladoras de los procedimientos de tramitación de las líneas 
de ayuda del Instituto Gallego de Promoción Económica, adaptándolas al 
Reglamento (CE) 800/2008, del 6 de agosto, general de exención por ca
tegorías, y se procede a la convocatoria para el ejercicio 2009, en régi
men de concurrencia competitiva, de determinadas líneas de ayuda.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 115/2008

Czas trwania pomocy 30.4.2009 - 31.12.2013

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

Rodzaj beneficjenta MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu 
pomocy

EUR 0,50 (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 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 innowacji 
i usługi wsparcia innowacji (art. 36)

50,00 %
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/960E?OpenDocument

Numer pomocy X 546/09

Państwo członkowskie Hiszpania

Numer referencyjny państwa członkowskiego —

Nazwa regionu (NUTS) GALICIA
Artykuł 87 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 IG100: Proyectos de inversión empresarial superior a 500 000 EUR.

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właści
wego promulgatora krajowego)

Resolución de 5 de febrero de 2009 (DOG no 31, de 13 de febrero), por 
la que se modifican las bases reguladoras de los incentivos económicos 
y las bases reguladoras de los procedimientos de tramitación de las líneas 
de ayuda del Instituto Gallego de Promoción Económica, adaptándolas al 
Reglamento (CE) 800/2008, del 6 de agosto, general de exención por 
categorías, y se procede a la convocatoria para el ejercicio 2009, en 
régimen de concurrencia competitiva, de determinadas líneas de ayuda.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XR 111/2008

Czas trwania pomocy 19.3.2008 - 31.12.2013

Sektor(y) gospodarki GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, PRZETWÓRSTWO 
PRZEMYSŁOWE, TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA, 
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, Zakwaterowanie pozostałe, 
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Rodzaj beneficjenta MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu 
pomocy

EUR 17,00 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje —

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja

Odesłanie do decyzji Komisji —

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych

FEDER 2007-2013 - 31,36 EUR (w mln)

Cele
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej

MŚP – w %

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na za
trudnienie (art. 13) Program pomocy

30,00 %

Pomoc na szybkie przystosowanie MŚP do przy
szłych norm wspólnotowych (art. 20)

30,00 %

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

30,00 %

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środo
wiska na układy kogeneracji o wysokiej spraw
ności (art. 22)

30,00 %

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 30,00 %

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 30,00 %

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 30,00 %

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

30,00 %
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Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32)

30,00 %

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

30,00 %

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35)

30,00 %

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

30,00 %

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25,00 % 45 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/960E?OpenDocument


