
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 331/05) 

Numer środka pomocy państwa X 422/10 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego BMVBS, Az. UI23/315.2/3-04.04 

Nazwa regionu (NUTS) DEUTSCHLAND 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Bundesamt für Güterverkehr 
Werderstraße 34, 50672 Köln 
http://www.bag.bund.de 

Nazwa środka pomocy Programm zur Förderung der Aus- und Weiterbildung, der Qualifizie
rung und Beschäftigung in Unternehmen des GüKV mit schweren 
Nutzfahrzeugen 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Richtlinie über die Förderung der Aus- und Weiterbildung, der Quali
fizierung und Beschäftigung in Unternehmen des Güterkraftverkehrs 
mit schweren Nutzfahrzeugen vom 14.10.2010 (Bundesanzeiger Nr. 
163 vom 27.10.2010, Seiten 3570–3572), In Kraft getreten am 
1.11.2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany X 279/2009 
Änderung der „Richtlinie über die Förderung der Aus- und Weiterbil
dung, der Qualifizierung und Beschäftigung in Unternehmen des Güter
kraftverkehrs mit schweren Nutzfahrzeugen” vom 19.10.2009 (Bunde
sanzeiger Nr. 164 vom 30.10.2009, Seiten 3747–3749); Inhalt der 
Änderung: Pauschalierung der zuwendungsfähigen Kosten der 3- 
jährigen Ausbildung zum Berufskraftfahrer sowie der Nebenkosten 
von Weiterbildungsmaßnahmen. Bei der Bemessung der Pauschalbet
räge wurden zuerst die üblichen Ist-Kosten empirisch ermittelt und 
dann mit einem Abschlag versehen, damit eine Überförderung 
ausgeschlossen ist. 

Czas trwania pomocy 1.11.2010–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Transport drogowy towarów 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 85,00 (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 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60,00 % 10 %
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bag.bund.de/cln_008/DE/Navigation/Foerderprogramme/AW/AW_2011/Rechtsvorschriften/ 
recht_aw11_node.html 

http://www.bag.bund.de/cae/servlet/contentblob/53218/publicationFile/3798/A_W-Richtlinie-14102010.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 423/10 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) ITALIA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Ministero delle politiche agricole alimentqri e forestali 
Via XX Settembre, 20 
00187 Roma 
www.politicheagricole.it 

Nazwa środka pomocy Determinazione dei criteri e delle modalità per la realizzazione di 
progetti o programmi per lo sviluppoi e la valorizzazione della qualità 
e dell'innovazione di processo, nonché per la concessione dei relativi 
contributi concernenti la filiera del settore florovivaistico. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge n. 38/03 
D. leg.vo n.228/01 
D. leg.vo n.102/05 
DPCM. 5.8.2005, Disposizioni per la costituzione dei tavoli di filiera 
DM 27.10.2005, n.1872, Disposizioni sui tavoli di filiera 
DPCM. 8.11.2005, Disposizioni per la costituzione del tavolo di filiera 
florovivaistico 
DM 24.2.2006, n.121, Istituzione del tavolo di filiera florovivaistico 
DM 1.7.2009, n.10013, Criteri e modalità per la concessione di aiuti 
alle Unioni 
Piano di settore florovivaistico 
Verbale tavolo di filiera floro. 6.7.2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 13.12.2010–31.12.2013 

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

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 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc na działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

99,00 % —
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.politicheagricole.it 

http://www.politicheagricole.it/SettoriAgroalimentari/Florovivaismo/default.htm 

Numer środka pomocy państwa X 424/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego ES 51 

Nazwa regionu (NUTS) CATALUNA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Institut Català d’Energia 
C/Pamplona, 113, tercera planta 
08018 Barcelona 
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen 

Nazwa środka pomocy Ayudas para la realización de actuaciones en materia de ahorro 
y eficiencia energética 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

ORDEN ECF/462/2010, de 10 de septiembre, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones de ahorro 
y eficiencia energética en régimen de concurrencia competitiva y en 
régimen reglado en el marco del Plan de acción de la estrategia de 
ahorro y eficiencia energética, y se abre la convocatoria para el año 
2010. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 5.10.2010–31.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 13,27 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Programa operativo de intervención comunitaria del FEDER en el 
marco del objetivo de competitividad regional y empleo para la Comu
nidad Autònoma de Cataluña en España (CCI: 2007ES162PO006 – 
2,22 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsię
biorstwom zastosowanie norm surowszych 
niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony 
środowiska lub podniesienie poziomu 
ochrony środowiska w przypadku braku 
norm wspólnotowych (art. 18) 
(Odeslanie do wlasciwych standardów: Direc
tiva 96/62/CE y la EUR O 5) 

35,00 % 20 %
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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 % 20 % 

Pomoc w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

20,00 % 20 % 

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

45,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5727/10221053.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 425/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego RGE 56/2010 

Nazwa regionu (NUTS) COMUNIDAD VALENCIANA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Agencia Valenciana de la Energía (AVEN) 
C/ Colón, n o 1 – 4 a planta 
46004 Valencia 
www.aven.es 

Nazwa środka pomocy Ayudas en materia de energias renovables y biocarburantes 2010 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden 13/2010, de 10 de mayo, de la Conselleria de Infraestructuras 
y Transporte, sobre concesión de ayudas de la Agencia Valenciana de la 
Energía, en materia de Energías Renovables y Biocarburantes, para el 
ejercicio 2010. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 21.5.2010–23.12.2010 

Sektor(-y) gospodarki WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, 
GAZ, PARĘ WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZA
CYJNYCH 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 3,46 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FEDER POCV 2007-2013 – 2,42 EUR (w mln)
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych (art. 23) 

45,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.aven.es/ayudas/renovables.html 

Numer środka pomocy państwa X 426/10 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) SANKT POELTEN 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Stadt Stankt Pölten 
Rathausplatz 1 
3100 St. Pölten 
Österreich 
www.st-poelten.gv.at 

Nazwa środka pomocy KMU Beihilfe der Stadt St. Pölten an Mangold GmbH 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Vereinbarung über die Förderung der Stadtsäle St. Pölten 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 21.10.2010 

Sektor(-y) gospodarki Zakwaterowanie 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 2,06 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja, 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 % 

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

20,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.st-poelten.gv.at/Content.Node/buergerservice/stadtentwicklung/Foerderungsvereinbarung_ 
Stadtsaele_KMU-Beihilfe.pdf
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