
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 331/06) 

Numer środka pomocy państwa X 952/09 

Państwo członkowskie Portugalia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Ministério das Finanças e da Administração Pública 
Avenida Infante D. Henrique, 1 
1149-009 Lisboa 
Portugal 
http://www.min-financas.pt 

Nazwa środka pomocy Benefícios contratuais ao investimento produtivo 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Decreto-Lei n. o 249/2009, de 23 de Setembro, que no uso da autori
zação legislativa concedida pelos artigos 106. o e 126. o da Lei n. o 64-A/ 
2008, de 31 de Dezembro, aprova o Código Fiscal do Investimento 
Publicado no D.R. n. o 185, Série I de 2009-09-23 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 75,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Środek fiskalny, Inne – Regime de auxílios contratuais fiscais ao inves
timento: a)Crédito de imposto, determinado com base na aplicação de 
uma % entre 10 % e 20 %, das aplicações relevantes do projecto efec
tivamente realizadas, a deduzir ao mont. apurado, nos termos da al. a) 
do n o 1 do art. 83 o do CIRC; b)Isenção ou red. de IMI, relativam. aos 
prédios utilizados pela entidade na activ. desenv. no quadro do proj. de 
invest.; c)Isenção ou red. de IMT, relativam. aos imóveis adq. pela 
entidade, destinados ao exercício da sua activ. desenv. no âmbito do 
proj. de invest.; d)Isenção ou redução do imp. do selo que for devido 
em todos os actos ou contratos necess. à realização do proj. de invest. 

Sectores econ. elegíveis para beneficiar de auxílios (CAE serão def. por 
portaria regulament. posteriorm. à public. do acto): a)Indústria extrac
tiva e indúst. transformadora; b)Turismo e as activ.s declaradas de 
interesse para o turismo nos termos da legisl. aplicável; c)Activ.s 
e serviços informáticos e conexos; d) Activ.s agrícolas, piscícolas, 
agro-pecuárias e florestais; e) Activ.s de investigação e desenv. e de 
alta intensidade tecnológica; f)Tecnologias da informação e produção 
de audiovisual e multimédia; g)Ambiente, energia e telecomun.
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Objectivos: Sejam relev. para o desenv. dos sectores considerados de 
interesse estratég. para a econ. nacional; Sejam relev. para a redução das 
assimetrias region.; 

Induzam à criação e manut. de postos de trabalho; Contribuam para 
impulsionar a inovação tecnol. e a investig. científ. nacional. 

Intensidade: O benef. fiscal total a conceder aos proj. de invest. corres
ponde a 10 % das aplicações relev. do proj. efectivamente realizadas. 
No caso de reconhecida relevância excepcional do proj. para a econ. 
nacional, pode ser atribuída, através de resolução do Conselho de Mini
stros, uma majoração até 5 %, respeitando o limite total de 20 % das 
aplicações relev. 

Quanto ao mont. global anual do orç. previsto no âmbito do regime: 
Não é aplicável por tratar-se de benef. fisc. 

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 

0,00 % .0001 % 

Pomoc dla nowo utworzonych małych przed
siębiorstw (art. 14) 

0,00 % — 

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

0,00 % — 

Pomoc na rzecz małych przedsiębiorstw 
nowo utworzonych przez kobiety (art. 16) 

0,00 % — 

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) 

0,00 % .0001 % 

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) 

0,00 % .0001 % 

Pomoc na szybkie przystosowanie MŚP do 
przyszłych norm wspólnotowych (art. 20) 

0,00 % — 

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

0,00 % .0001 % 

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

0,00 % .0001 % 

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

0,00 % .0001 % 

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 0,00 % .0001 % 

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

0,00 % —
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Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27) 0,00 % — 

Pomoc w formie kapitału podwyższonego 
ryzyka (art. 28 – 29) 

0,00 EUR — 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 0,00 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 0,00 % .0001 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

0,00 % — 

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

0,00 % — 

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

0,00 % — 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

0,00 EUR — 

Pomoc na usługi doradcze w zakresie inno
wacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36) 

0,00 EUR — 

Pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko 
wykwalifikowanego personelu (art. 37) 

0,00 EUR — 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 0,00 % .0001 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 0,00 % .0001 % 

Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnienie pracowników znajdujących się 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 40) 

0,00 % — 

Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnianie pracowników niepełnospraw
nych (art. 41) 

0,00 % — 

Pomoc na rekompensatę dodatkowych 
kosztów związanych z zatrudnieniem pracow
ników niepełnosprawnych (art. 42) 

0,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://dre.pt/pdf1sdip/2009/09/18500/0677406783.pdf
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