
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) 

(2011/C 136/07) 

Numer środka pomocy państwa X 337/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Consellería de Cultura e Turismo 
Calle San Caetano s/n, Bloque 3, 2 a planta 
15781 Santiago de Compostela (A Coruña) 
ESPAÑA 

http://www.sxturismo.org 
http://www.culturaeturismo.xunta.es 

Nazwa środka pomocy Subvenciones a entidades privadas para la potenciación y mejora del 
turismo de salud de la Comunidad Autónoma de Galicia 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden de 29 de abril de 2010 por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, 
de las subvenciones a entidades privadas para la potenciación y mejora 
del turismo de salud de la Comunidad Autónoma de Galicia, y se 
procede a su convocatoria para el año 2010 (CT988A). (DOG n o 
86, de 7 de mayo) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 8.5.2010–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1,25 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FEDER – 3,50 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 

40 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/ 
2203e2a617febccfc125771b00650c9a/$FILE/08600D009P035.PDF
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http://www.sxturismo.org
http://www.culturaeturismo.xunta.es
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/2203e2a617febccfc125771b00650c9a/$FILE/08600D009P035.PDF
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/2203e2a617febccfc125771b00650c9a/$FILE/08600D009P035.PDF


Numer środka pomocy państwa X 338/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Consellería de Cultura e Turismo 
Calle San Caetano s/n, Bloque 3, 2 a planta 
15781 Santiago de Compostela (A Coruña) 
ESPAÑA 

http://www.sxturismo.org 
http://www.culturaeturismo.xunta.es 

Nazwa środka pomocy Subvenciones para la potenciación y mejora del turismo mediante la 
creación de aldeas de turismo rural o mejora de establecimientos exis
tentes del turismo rural y oferta complementaria 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden de 19 de mayo de 2010 por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, 
de las subvenciones para la potenciación y mejora del turismo 
mediante la creación de aldeas de turismo rural o mejora de estableci
mientos existentes de turismo rural y oferta complementaria y se 
procede a su convocatoria para el año 2010 (CT983H). (DOG n o 
98, de 26 de mayo de 2010) 
Corrección de errores. Orden de 19 de mayo de 2010 DOG n o 103, de 
2 de junio 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 27.5.2010–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,50 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FEDER – 1,40 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 

40 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/ 
ff0104e7005155fec125772e006dabe8/$FILE/09800D007P027.PDF 

http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/ 
681aa35158495d91c125773500517b7e/$FILE/10300D004 P050.PDF
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http://www.sxturismo.org
http://www.culturaeturismo.xunta.es
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/ff0104e7005155fec125772e006dabe8/$FILE/09800D007P027.PDF
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/ff0104e7005155fec125772e006dabe8/$FILE/09800D007P027.PDF
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/681aa35158495d91c125773500517b7e/$FILE/10300D004P050.PDF
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/681aa35158495d91c125773500517b7e/$FILE/10300D004P050.PDF


Numer środka pomocy państwa X 339/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Consellería de Cultura e Turismo 
Calle San Caetano s/n, Bloque 3, 2 a planta 
15781 Santiago de Compostela (A Coruña) 
ESPAÑA 

http://www.sxturismo.org 
http://www.culturaeturismo.xunta.es 

Nazwa środka pomocy Subvenciones destinadas a incentivar la implantación y mejora de las 
empresas de turismo activo, aventura, actividades de ocio y tiempo 
libre 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden de 19 de mayo de 2010 por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, 
de las subvenciones destinadas a incentivar la implantación y mejora de 
las empresas de turismo activo, aventura, actividades de ocio y tiempo 
libre, y se procede a su convocatoria para el año 2010 (CT983K). 
(DOG n o 98, de 26 de mayo de 2010) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 27.5.2010–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

2 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FEDER – 5,60 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 

40 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/ 
ff0104e7005155fec125772e006dabe8/$FILE/09800D006P012.PDF
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http://www.sxturismo.org
http://www.culturaeturismo.xunta.es
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/ff0104e7005155fec125772e006dabe8/$FILE/09800D006P012.PDF
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/ff0104e7005155fec125772e006dabe8/$FILE/09800D006P012.PDF

