
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 170/10) 

Numer środka pomocy państwa X 222/10 

Państwo członkowskie Węgry 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Hungary 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a), Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
H-1051 Budapest, Nádor utca 31 
www.mfb.hu 

Nazwa środka pomocy Új Magyarország Vidékfejlesztési Hitelprogram 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. 
törvény, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Hitelprogram Termékleí
rása, 24/2007. (VI. 19.) sz. Alapítói határozat 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.7.2007–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

HUF 20 000,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) 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 % 

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

50,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://www.mfb.hu/repository/10181-2e30 

Numer środka pomocy państwa X 223/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PA 42/2010
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Nazwa regionu (NUTS) COMUNIDAD VALENCIANA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Calle Amadeo de Saboya n o 2 46010 Valencia 
http://www.agricultura.gva.es 

Nazwa środka pomocy Subvención nominativa destinada al Centro de Calidad Avícola 
y Alimentación Animal de la CV (CECAV) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución de 4 de mayo de 2010, de la consellera de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, por la que se concede una subvención nomina
tiva al Centro de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la Comu
nidad Valenciana (CECAV) 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 4.5.2010 

Sektor(-y) gospodarki Chów i hodowla drobiu 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 0,01 (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 usługi doradcze w zakresie inno
wacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36) 

12 000,00 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/cecav2010concedida.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 224/10 

Państwo członkowskie Estonia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) 
Narva mnt 3 
Tartu 51009 
http://www.pria.ee/ 

Nazwa środka pomocy Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus 2010- 
2013
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Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Põllumajandusministri 12. aprilli 2010. a määrus nr 45 „Metsandussaa
dustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse saamise nõuded, 
toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RTL 
21.4.2010, 20, 361) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 24.4.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EEK 17,67 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond (EAFARD) Eesti Maaelu 
Arengukava 2007-2013 alusel. – 13,25 EEK (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 

50,00 % — 

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

50,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13302950 

Numer środka pomocy państwa X 225/10 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 421-40306/0025 

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

Organ przyznający pomoc Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrauchers
chutz 
Rochusstraße 1, 53123 Bonn 
www.bmelv.de 

Nazwa środka pomocy Förderung des Aufbaus der Geschäftsstelle der GEFA 
421-40306/0025 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zuwendungsbescheid aus Kp. 1002 Tit. 687 03, Haushaltsjahre 2010- 
2012, für die Durchführung des Projektes „Förderung des Aufbaus der 
Geschäftsstelle der GEFA“ 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc - 

Zmiany istniejącego środka pomocy —
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Data przyznania pomocy 14.4.2010 

Sektor(-y) gospodarki Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała dzia 
łalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 0,02 (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 i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

20,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bmelv.de/GEFA 

Numer środka pomocy państwa X 226/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego ES 

Nazwa regionu (NUTS) CATALUNA 
Obszary mieszane 

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

Nazwa środka pomocy Línea de ayudas para empresas que desarrollen nuevas oportunidades 
de negocio 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución IUE/1242/2010, de 15 de abril, por la que se aprueban las 
bases reguladoras y se abre la convocatoria de las líneas de ayuda para 
la consolidación de sistemas territoriales de innovación, dinamización 
de clústers y empresas que desarrollen nuevas oportunidades de 
negocio La Resolución regula diversas ayudas; esta comunicación se 
refiere a ayudas a empresas que desarrollen nuevas oportunidades de 
negocio (anexo 2) concretamente a los gastos de adquisición de maqui
naria, formación y R+D 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 26.4.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 3,00 (w mln)
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Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Subvención global para la Innovación Empresarial del FEDER (Decisión 
de la Comisión de 7.12.2007-código del PO: 2007ES162PO006) – 
3,00 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) 

20,00 % — 

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

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

25,00 % — 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.gencat.net/eadop/imagenes/5615/10097086.pdf
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