
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 313/04) 

Numer środka pomocy państwa X 376/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego RGE 24/2010 

Nazwa regionu (NUTS) COMUNIDAD VALENCIANA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
C/ AMADEO DE SABOYA, 2 
46010 VALENCIA 
http://www.agricultura.gva.es 

Nazwa środka pomocy AYUDA A FECOAV PARA PLAN DE FORMACIÓN 2010. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

CONVENIO ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSEL
LERIA DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACIÓN, Y LA FEDERA
CIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE LA COMUNIDAD VALEN
CIANA (FECOAV) PARA LA REALIZACIÓN DE UN PLAN DE 
FORMACIÓN. 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 30.7.2010 

Sektor(-y) gospodarki Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działal
ność usługową 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 0,59 (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 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60,00 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.agricultura.gva.es/web/web/guest/cooperativismo/areas-de-trabajo/plan-de-formacion
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Numer środka pomocy państwa X 377/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Conselleiro de Economía e Industria 
C/ Feáns, 7-bajo. 
15706 Santiago de Compostela 
(A Coruña) 
Teléfono: 981-545568 
http://economiaeindustria.xunta.es 

Nazwa środka pomocy Subvenciones para inversiones innovadoras. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden de 1 de julio de 2010 por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, 
de las subvenciones para inversiones innovadoras en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, cofinanciadas por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Programa operativo 
Feder Galicia 2007-2013, y se procede a su convocatoria para el año 
2010. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 13.7.2010–31.12.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 3,50 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FEDER1.07. 1: 2 800 000 EUR – 2,80 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 % 50 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/ 
d213eb13a4b17effc125775b00678c3f/$FILE/13100D008P035.PDF
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Numer środka pomocy państwa X 379/10 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) STEIERMARK 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Wirtschaftskammer Steiermark, Fachgruppe für das Güterbeförderun
gsgewerbe 
8021 Graz, Körblergasse 111-113 
www.wko.at/stmk/transporteure 

Nazwa środka pomocy Förderrichtlinie zur Anschaffung moderner emissionsarmer Schwerer 
Nutzfahrzeuge 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Regierungsbeschluss „Anschaffung emissionsarmer schwerer Nutzfah
rzeuge“ 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.9.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,40 (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 nabycie nowych środków trans
portu spełniających normy surowsze niż 
normy wspólnotowe lub podnoszących 
poziom ochrony środowiska w przypadku 
braku norm wspólnotowych (art. 19) 

35,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?angid=1&stid=445154&dstid=2200&opennavid=49556 

http://www.steiermark.at
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Numer środka pomocy państwa X 381/10 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego IT 

Nazwa regionu (NUTS) MOLISE 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Molise 
Via Genova, 11 
86100 Campobasso ITALIA 
www.regione.molise.it 

Nazwa środka pomocy Aiuti alle imprese per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimen
tale e industrializzazione dei risultati «R&S PMI» 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

POR FESR 2007/2013 «Competitività regionale e occupazione» 
Deliberazione di G.R. n. 516 del 21.6.2010 
Bando R&S PMI 
BURM Edizione Straordinaria n. 20 del 7/7/2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 7.7.2010–31.12.2015 

Sektor(-y) gospodarki PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,50 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

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

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FESR 2007/2013 – 3,30 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)) 65,00 % 80 % 

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

40,00 % 60 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://europa.molisedati.it/web/ue.nsf/(Home.It)?OpenView
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Numer środka pomocy państwa X 386/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego RGE 71/2010 

Nazwa regionu (NUTS) COMUNIDAD VALENCIANA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO Y GARANTIA AGRARIA 
(AVFGA) – CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIM 
C/ Amadeo de Saboya, n o 2 
46010 VALENCIA 
http://www.agricultura.gva.es/ 

Nazwa środka pomocy Ayudas para transformación y comercialización de productos agrícolas 
y de la alimentación para el período 2010/2013. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden de 19 de mayo de 2010, de la Conselleria de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, por la que se aprueban las bases de las ayudas a las 
inversiones en mejora de las condiciones de transformación 
y comercialización de los productos agrícolas y de la alimentación, 
para el período 2010/2013. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2010–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja artykułów spożywczych 

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

40,00 % — 

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

40,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/06/03/pdf/2010_6248.pdf
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