
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 171/04) 

Numer środka pomocy państwa SA.32908 (11/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego IT09 

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

Organ przyznający pomoc Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo economico,, Lavoro 
e Innovazione 
Corso S. Sonnino, 177 – 7012 Bari 
www.regione.puglia.ite; www.sistema.puglia.it 

Nazwa środka pomocy Ulteriori modifche al Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 
e misure per la ricerca e l''innovazione 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

L.R. n. 7 del 12/05/04, art 44, comma 3 «Statuto della Regione Puglia»; 
L.R. n. 10 del 29/06/04; 
Regolamento Regionale n. 1 del 19/1/2009; 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 28.3.2011–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 19,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

PO FESR Puglia 2077/2013 – EUR 9,50 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

200 000 EUR — 

Program pomocy 30 % 20 % 

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

200 000 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.puglia.it/web/files/industria/Regolamento_12009ulteriori_modifiche.pdf
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Numer środka pomocy państwa SA.32910 (11/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Consellería de Economía e Industria 
Complejo Administrativo de San Caetano, s/n 
15781 Santiago de Compostela (A Coruña) 
http://economiaeindustria.xunta.es 

Nazwa środka pomocy Apoyo a la creación y consolidación de los clusters empresariales 
gallegos, para el año 2011 (IN540A). 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, y Decreto 
11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la 
citada ley. 
Orden de 29 de marzo de 2011 por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concur
rencia competitiva, para la mejora de la competitividad del tejido 
empresarial de la Comunidad Autónoma de Galicia mediante el 
apoyo a la creación y consolidación de los clusters empresariales 
gallegos 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 6.4.2011–30.9.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2,56 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

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 rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 
26) 

50 % — 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.xunta.es/doc/Dog2011.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/ 
3fde40e6816d1bb4c1257868005a11e4/$FILE/06700D002P017.PDF 

Numer środka pomocy państwa SA.32911 (11/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania
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Numer referencyjny państwa członkowskiego RGE 10/2011 

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 ahorro y eficiencia energética y en materia de 
diversificación energética. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

ORDEN 3/2011, DE 21 DE MARZO, DE LA CONSELLERIA DE 
INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE, SOBRE CONCESIÓN DE 
AYUDAS DE LA AGENCIA VALENCIANA DE ENERGÍA, EN EL 
MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE AHORRO 
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 2008-2012 (PAE4+) EN LAS EMPRESAS, 
SECTOR EDIFICACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, EXPLOTACIONES 
AGRARIAS, COGENERACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA 
PARA EL EJERCICIO 2011. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 2.4.2011–31.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 5,95 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FEDER POCV 2007-2013 – EUR 2,19 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

45 % 20 % 

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) 

35 % 20 % 

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

20 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.aven.es/pdf/orden_e4_inv_2011.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.32915 (11/X) 

Państwo członkowskie Francja
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Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Caisse des dépôts et consignations 
56 rue de Lille 
75007 PARIS 
http://www.caissedesdepots.fr/ 

Nazwa środka pomocy Régime d’aide exempté aux projets de R&D consacrés au développe
ment de l’économie numérique dans le cadre des investissements 
d’avenir 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Loi n o 2010 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 
définissant les emplois des investissements d''avenir 
Convention du 2 septembre 2010 entre l''Etat et la CDC «action déve
loppement de l''économie numérique – Fonds national pour la société 
numérique» 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 14.4.2011–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1 000,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia,Zaliczki zwrotne 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

40 % 0 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

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

100 % — 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 100 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 65 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.caissedesdepots.fr/activites/investissements-davenir/investissements-davenir.html
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