
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 170/05) 

Numer środka pomocy państwa X 913/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc REGIONE BASILICATA – DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, 
CULTURA, SPORT 
VIA V. VERRASTRO N. 8 
85100 POTENZA (PZ) 
http://www.basilicatanet.it/ 

Nazwa środka pomocy A.P. 03/2006 – FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL DISTRETTO 
AGROINDUSTRIALE DEL VULTURE 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Delibera di Giunta Regionale n. 1192 del 8 agosto 2006; Delibera di 
Giunta Regionale n. 2076 del 29 dicembre 2006 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 8.8.2006–30.6.2008 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja artykułów spożywczych, Produkcja napojów 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR BASILICATA 2000-2006 – MISURA III.1.D.1 – 1,50 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25,00 % 20 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.basilicata.it/dipformazione/default.cfm?fuseaction=dir&dir=3484&doc=&link= 

http://www.regione.basilicata.it/dipformazione/default.cfm?fuseaction=dir&dir=954&doc=&link=
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Numer środka pomocy państwa X 209/10 

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) 
Tlf. 902300903 / 981541147. Fax: 981558844 

http://www.igape.es/index.php?lang=es 

Nazwa środka pomocy Ayudas del Igape a estudios y análisis para la toma de medidas espe
cíficas (Procedimiento IG108) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución de 15 de abril de 2010 (DOG n o 80, de 29 de abril) por la 
que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto 
Gallego de Promoción Económica (Igape), que aprueba las bases regu
ladoras de las ayudas del Igape a la reorientación y competitividad de 
las pymes gallegas, en parte cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo Feder Galicia 
2007-2013, y se procede a su convocatoria en régimen de concur
rencia competitiva. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 31.5.2010–31.12.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,10 (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.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/11A4A?OpenDocument
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Numer środka pomocy państwa X 210/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego ES 

Nazwa regionu (NUTS) CATALUNA 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Centro de Innovación y Desarrollo (CIDEM) 
Passeig de Gràcia, 129 
08008 Barcelona 
www.acc10.cat 

www.acc10.cat 

Nazwa środka pomocy Línea de préstamos para proyectos de R+D 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución IUE/1625/2009, de 19 de mayo, por la que se aprueban las 
bases reguladoras y se abre la convocatoria de la línea de préstamos 
para proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental 
(R+D) y la línea de préstamos para proyectos de implantación de 
empresas en polos de innovación. DOGC núm. 5401 de 16.6.2009 
(Anexo 1 y apartado 1 del anexo 2). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Przedłużenie X 599 2009 
Prórroga del régimen de ayudas X599/2009 hasta el 31/12/2013 

Czas trwania pomocy 17.6.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 65,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dopłata do oprocentowania, Pożyczka 

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 przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 65,00 % 20 % 

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

40,00 % 20 % 

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

80,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.gencat.net/eadop/imagenes/5401/09133090.pdf
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Numer środka pomocy państwa X 213/10 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) MARCHE 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Marche P.F. Promozione, credito agevolato, finanza innovativa 
Via Tiziano, 44, 60100 Ancona – tel. 0718063820 
www.incentivi.mcc.it/marche 

Nazwa środka pomocy Legge 1329/65 – agevolazioni per l’acquisto o il leasing di nuove 
macchine utensili o di produzione 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Delibera della Giunta Regionale n. 1280 del 3/8/2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.6.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 5,00 (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 % 

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

20,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.incentivi.mcc.it/incentivi_regionali/marche/allegati/scheda_tec_1329_09_11_09.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 214/10 

Państwo członkowskie Łotwa 

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

Organ przyznający pomoc v/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 
Pērses iela 2, Rīga, Latvija, LV-1442 
www.liaa.gov.lv 

Nazwa środka pomocy Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicinā 
šanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

30.3.2010. Ministru Kabineta noteikumi Nr.328 “Noteikumi par 
darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 
1.3.1.1.1.apakšaktivitātes “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu 
konkurētspējas veicināšanai — atbalsts partnerībās organizētām apmā
cībām” projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām” 

Darbības programma “Cilvēkresursi un nodarbinātība” (638.- 
641.punkts). 
Darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājums 
(185.-190.punkts). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.4.2010–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO, GÓRNICTWO 
I WYDOBYWANIE, Produkcja artykułów spożywczych, Produkcja 
napojów, 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 koksu i 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 elementów 
konstrukcyjnych, Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalo
wych, Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do central
nego ogrzewania gorącą wodą, Kucie, prasowanie, wytłaczanie 
i walcowanie metali; metalurgia proszków, Obróbka metali 
i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów 
metalowych, Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi 
i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia, Produkcja pozosta 
łych gotowych wyrobów metalowych, Produkcja komputerów, 
wyrobów elektronicznych i optycznych, Produkcja urządzeń elektrycz
nych, Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, Produkcja 
statków i łodzi, Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szyno
wego, Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych 
i podobnych maszyn, Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, Produkcja mebli, Produkcja wyrobów, pozostała, 
Naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń, WYTWARZANIE 
I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ 
WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH, 
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI 
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ, BUDOW
NICTWO Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, TRANS
PORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ
ZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZ
NYMI, INFORMACJA I KOMUNIKACJA, DZIAŁALNOŚĆ PROFESJO
NALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, Działalność związana 
z zatrudnieniem, Działalność organizatorów turystyki, pośredników 
i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa 
w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, Działalność detek
tywistyczna i ochroniarska, Działalność usługowa związana 
z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów 
zieleni, Działalność związana z administracyjną obsługą biura
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i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospo
darczej, ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; 
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, EDUKACJA, OPIEKA 
ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA, Działalność twórcza związana 
z kulturą i rozrywką, Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz 
pozostała działalność związana z kulturą, Działalność sportowa, 
rozrywkowa i rekreacyjna, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, 
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; 
GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY 
I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NAWŁASNE POTRZEBY, ORGANIZACJE 
I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

LVL 2,52 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Komisijas lēmums 18-XII-2007 ar ko pieņem darbības programmu 
Kopienas palīdzībai no Eiropas Sociālā fonda atbilstīgi konverģences 
mērķim Latvijas reģionos CCI 2007LV051PO001. – 10,08 LVL (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://likumi.lv/doc.php?id=208009
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