
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 313/03) 

Numer środka pomocy państwa X 359/10 

Państwo członkowskie Bułgaria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспо 
собността на българската икономика“ 
Република България, гр. София, ул. „Славянска“ № 8 дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност“ на Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма 
www.opcompetitiveness.bg 
www.opcompetitiveness.bg 

Nazwa środka pomocy Открита по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с 
определен срок за кандидатстване:BG161PO003-2.1.07 Технологична 
модернизация в големи предприятия 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. и доп., бр. 
31/2010 г.): http://www.eufunds.bg/bg/page/119; 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българ 
ската икономика“, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www. 
opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/opcompetitivenesseng_ 
final_2007.pdf; 
Насоки за кандидатстване по открита процедура за конкурентен подбор: 
BG161PO003-2.1.07 Технологична модернизация в големи 
предприятия 
Заповед № РД-16-989/23.8.2010 г. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany X 262/2010 
Отстраняване на техническа грешка и прецизиране на включените в 
Насоките за кандидатстване изисквания за сконтиране на помощта, 
като сконтирането ще се извършва не от кандидата, а от Управляващия 
орган при всяко подаване от страна на бенефициента на искане за 
плащане, с оглед гарантиране, че предоставената безвъзмездна финансова 
помощ ще бъде съобразена с интензитета за помощта, предвиден в 
регионалната карта за държавна помощ за България, и с праговете и 
интензитетите за регионална помощ, установени в Регламент на 
Комисията (ЕО) № 800/2008, както и за докладване на помощта. 
Przedłużenie X 262/2010 
Не 

Czas trwania pomocy 4.6.2010–7.9.2010 

Sektor(-y) gospodarki GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, Produkcja wyrobów piekarskich 
i mącznych, Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych, 
Produkcja przypraw, Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, Produkcja 
artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej, 
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasy
fikowana, Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mine
ralnych i pozostałych wód butelkowanych, Produkcja wyrobów tyto
niowych, 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
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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 wyrobów 
gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, Produkcja komputerów, 
wyrobów elektronicznych i optycznych, Produkcja urządzeń elektrycz
nych, Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, Produkcja 
pozostałego sprzętu transportowego, Produkcja mebli, Produkcja 
wyrobów, pozostała, Naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń, 
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, 
GAZ, PARĘ WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZA
CYJNYCH, DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI 
I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA 
Z REKULTYWACJĄ, BUDOWNICTWO, HANDEL HURTOWY 
I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
I MOTOCYKLI, TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA, 
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI 
GASTRONOMICZNYMI, INFORMACJA I KOMUNIKACJA, DZIAŁAL
NOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA, DZIAŁALNOŚĆ ZWIA
ZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ 
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, DZIAŁALNOŚĆ 
W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIE
RAJĄCA, ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; 
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, EDUKACJA, OPIEKA 
ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA 
Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ, POZOSTAŁA DZIAŁAL
NOŚĆ USŁUGOWA, GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE 
PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE 
WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NAWŁASNE POTRZEBY, ORGA
NIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE 

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

BGN 58,67 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Европейски фонд за регионално развитие; Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 
2007-2013, одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 
2007BG161PO003 – 49,87 BGN (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 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/2010/august/zap_scontirane_final23082010.pdf 

http://www.opcompetitiveness.bg/bg/news/id_192.html 

Numer środka pomocy państwa X 360/10 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) SICILIA 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a)
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Organ przyznający pomoc Assessorato regionale delle attività produttive-Dipartimento regionale 
delle attività produttive 
via Degli Emiri n. 45 90145 Palermo 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/ 
PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/ 
PIR_DipartimentoRegionaledelleAttivitaProduttive 

Nazwa środka pomocy Aiuti agli investimenti per le micro e piccole imprese del settore 
commerciale -PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3 – linea 
d'intervento 5.1.3.1 con procedura a sportello. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Art. 7 della L.R. n. 9 del 6/8/2009 pubblicata nella Gurs n. 38 del 
14/8/2009. Decreto dell'Assessore regionale delle attività prouttive n. 
912 del 22/4/2010 pubblicato nella Gurs n. 25 del 28/5/2010. 
Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle atiività 
produttive n. 1292 del 24/5/2010 pubblicato nella GURS n. 27 del 11/ 
6/2010. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 11.6.2010–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Sprzedaż pojazdów samochodowych, Sprzedaż detaliczna części 
i akcesoriów do pojazdów samochodowych, Sprzedaż, konserwacja 
i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich, 
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, Sprzedaż detaliczna 
narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach, Sprzedaż detaliczna artykułów użytku 
domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, Sprzedaż 
detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach, Sprzedaż detaliczna odzieży prowa
dzona w wyspecjalizowanych sklepach, Sprzedaż detaliczna obuwia 
i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych 
w wyspecjalizowanych sklepach, Sprzedaż detaliczna kosmetyków 
i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwie
rząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach, Sprzedaż detaliczna zegarków, 
zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach, Sprzedaż detaliczna artykułów używa
nych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, Sprzedaż detaliczna 
prowadzona na straganach i targowiskach, Sprzedaż detaliczna prowa
dzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, Działalność 
usługowa związana z wyżywieniem 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 5,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

PO Fesr 2007/2013 linea d'intervento 5.1.3.1 – 10,00 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 

30,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.sicilia.it/Cooperazione/insproduttivi/pofesr2007_2013_5131.html 

http://www.gurs.regione.sicilia.it/Indicep1.htm
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Numer środka pomocy państwa X 385/10 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego IT 

Nazwa regionu (NUTS) MOLISE 
Artykuł 107 ust. 3 lit. c), Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc REGIONE MOLISE 
Via XXIV Maggio,130 – Campobasso 
http://www.regione.molise.it 

Nazwa środka pomocy Attività 2.1.1 «Razionalizzazione dell’uso delle fonti energetiche» — 
Linea d'intervento B) «Risparmio energetico nelle Imprese» 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Delibera di G. R. n. 759 del 13/7/2009 
Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 16 del 21/7/2009 – Ed. 
Straordin. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 21.7.2009–31.12.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,90 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 0,10 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FESR POR 2007/2013 – 3,68 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) 

75,00 % — 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na układy kogeneracji o wysokiej 
sprawności (art. 22) 

25,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://europa.molisedati.it/web/ue.nsf/(InfoInternet)/948725F256F67142C1257601002FF5EA? 
OpenDocument 

Numer środka pomocy państwa X 388/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) PAIS VASCO 
Obszary nieobjęte pomocą
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Organ przyznający pomoc GOBIERNO VASCO – DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA 
C/ Donostia 1 
01010 – Vitoria 
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-home/es/ 

Nazwa środka pomocy Ayudas a la investigación, desarrollo e innovación del sector agrario, 
alimentario y pesquero. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Decreto 218/2010, de 27 de julio, de ayudas a la investigación, desar
rollo e innovación del sector agrario, alimentario y pesquero. (Boletín 
Oficial del País Vasco n o 183, 22.9.2010) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 22.9.2010–31.12.2015 

Sektor(-y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO, Produkcja artykułów 
spożywczych, Produkcja napojów 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,80 (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 % — 

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

25,00 % — 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75,00 % — 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

1 000 000,00 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-7393/es/contenidos/ayuda_subvencion/1216/es_5344/es_18604_ 
2.html# 

Numer środka pomocy państwa X 389/10 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 276/2010 

Nazwa regionu (NUTS) ANCONA 
Obszary nieobjęte pomocą
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Organ przyznający pomoc Provincia di Ancona 
Via Ruggeri, 3 – 60131 Ancona 
www.formazione.provincia.ancona.it 

Nazwa środka pomocy Avviso pubblico per la presentazione e gestione di misure di politica 
attiva finalizzate all'occupazione POR FSE 2007/2013 Asse 
I Adattabilità Asse II Occupabilità 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

DGP Provincia di Ancona n. 276 del 22/6/2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 22.6.2010–30.11.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,21 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR Marche FSE 2007/2013 approvato con C (2007) 5496 del 
8/11/2007 – 0,47 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.istruzione.provincia.ancona.it/viewdoc.asp?CO_ID=7400
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