
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 153/14) 

Numer środka pomocy państwa X 199/10 

Państwo członkowskie Dania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Mst M-141-00214 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Miljøministeriet, Miljøstyrelsen 
Strandgade 29 
1401 København K 
www.mst.dk 

Nazwa środka pomocy Miljøministeriets tilskudsordning til miljøeffektiv teknologi 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Finanslov 2010, § 23 teksanmærkning 106, samt 
Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi J. nr. M 141- 
00214 
(ligger til godkendelse hos miljøministeren) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 16.4.2010–31.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

DKK 35,00 (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 % 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 100,00 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50,00 % 10 % 

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

25,00 % 10 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

65,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.ecoinnovation.dk 

http://www.ecoinnovation.dk/Emneoversigt/IsaerForVirksomheder/Finansiering_tilskud/Tilskudsordning_ 
miljoeteknologi_mst.htm
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Numer środka pomocy państwa X 200/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) COMUNIDAD VALENCIANA 
Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc IMPIVA 
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 6 
46002 VALENCIA 
www.impiva.es 

Nazwa środka pomocy Programa de Asistencia a la Creación y el Crecimiento de Empresas 
Innovadoras: Actuación 2. Inversiones 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución de 11 de marzo de 2010, del presidente del IMPIVA, por la 
que se convocan las ayudas del programa de Asistencia a la Creación 
y Crecimiento de Empresas Innovadoras para los ejercicios 2010 
y 2011. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 24.3.2010–31.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,75 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FEDER – 0,37 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 

30,00 % — 

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

15,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/03/23/pdf/2010_3118.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 201/10 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) RHEINLAND-PFALZ 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a)
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Organ przyznający pomoc Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
Stiftsstraße 9, 55116 Mainz 
www.mwvlw.rlp.de 

Nazwa środka pomocy Mittelstandsberatungsprogramm 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§§ 23 und 44 des Landeshaushaltsordnung vom 20.12.1971 (GVBl. 
1972 S.2), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
17.6.2008 (GVBl. S. 103), BS 63-1, und den Verfahrensregeln zu § 
44 Abs. 1 der VV zum Vollzug der Landeshaushaltsordnung (VV LHO) 
vom 20.12.2002 (MinBl. 2003 S. 22) 
Ministerialblatt der Landesregierung von Rheinland-Pfalz, Nr. 5, vom 
20. April 2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2010–31.12.2010 

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 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.isb.rlp.de/inv_service/beratungsprogramm-mittelstand/?id=165&lang=de 

Numer środka pomocy państwa X 202/10 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) RHEINLAND-PFALZ 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
Stiftsstraße 9, 55116 Mainz 
www.mwvlw.rlp.de 

Nazwa środka pomocy BITT-Beratungsprogramm 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§§ 23 und 44 des Landeshaushaltsordnung vom 20.12.1971 (GVBl. 
1972 S.2), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
17.6.2008 (GVBl. S. 103), BS 63-1, und den Verfahrensregeln zu § 
44 Abs. 1 der VV zum Vollzug der Landeshaushaltsordnung (VV LHO) 
vom 20.12.2002 (MinBl. 2003 S. 22) 
Ministerialblatt der Landesregierung von Rheinland-Pfalz, Nr. 5, vom 
20. April 2010
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2010–31.12.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,17 (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 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.isb.rlp.de/inv_service/bitt-technologieberatung/?id=161&lang=de 

Numer środka pomocy państwa X 203/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) COMUNIDAD VALENCIANA 
Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc IMPIVA 
Plaza del Ayuntamiento 6 
46002 Valencia 
www.impiva.es 

Nazwa środka pomocy Innoempresa 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden 12/2010, de 26 de marzo, de la Conselleria de Industria, 
Comercio e Innovación, por la que se convocan ayudas en el marco 
del Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas 
Empresas, Innoempresa 2010, 2011 y 2012. 
RD 1579/2006 de 22 de diciembre por el que se establece el régimen 
de ayudas y el sistema de gestión del programa de apoyo a la innova
ción de las pequeñas y medianas empresas 2007-2013 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 2.4.2010–31.12.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP
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Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,10 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FEDER – 5,00 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 

20,00 % 10 % 

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

15,00 % — 

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

50,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/04/01/pdf/2010_3654.pdf
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