
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 214/04) 

Numer środka pomocy państwa SA.32235 (11/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Fondartigianato – Fondo Artigianato Formazione 
Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63 
00185 Roma Italia 
www.fondartigianato.it 

Nazwa środka pomocy Invito per la realizzazione di attività di formazione continua 
nell''ambito di processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione di 
aziende in crisi 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Art. 118 della legge 19 dicembre 2000, n. 388 (G.U. n. 302 del 
29 Dicembre 2000) 

— Art. 48 della legge 27 dicembre 2002, n o 289 (G.U. n. 305 del 
31 Dicembre 2002) 

— Art. 1, comma 151, della legge 30 dicembre 2004, n o 311 (G.U. 
n. 306 del 31 Dicembre 2004) 

— Art. 13, comma 13, del decreto legge 14 marzo 2005, n o 35, 
convertito nella legge 14 maggio 2005, n o 80 (G.U. n. 111 del 
14 Maggio 2005) 

— Delibera CDA del Fondo del 15 dicembre 2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2011–30.6.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 4,50 (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 % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 20 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.fondartigianato.it/inviti_formazione_1_2009.html 

http://www.fondartigianato.it/documenti/2010/Proroga_Invito_1-2009-Delibera_15_dicembre_2010.doc 

Cliccare sul banner in basso a sinistra della home page.
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Numer środka pomocy państwa SA.32253 (11/X) 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) SALZBURG 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Amt der Salzburger Landesregierung, Abteilung Umweltschutz 
Postfach 527 
5010 Salzburg 
www.salzburg.gv.at/umwelt 

Nazwa środka pomocy Umweltförderung im Land Salzburg 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Richtlinie des Landes Salzburg „Umweltförderung im Land Salzburg“ 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 11.1.2011–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2,00 (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 w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

60 % 20 % 

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

45 % 20 % 

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

45 % 20 % 

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 40 % 0 % 

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsię
biorstwom zastosowanie normsurowszych 
niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony 
środowiska lub podniesienie poziomu 
ochrony środowiska w przypadku braku 
norm wspólnotowych (art. 18) 

35 % 20 % 

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 % 20 %
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.salzburg.gv.at/umwelt 

Numer środka pomocy państwa SA.32279 (11/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) 
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n 
15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 
http://www.igape.es/index.php?lang=es 

Nazwa środka pomocy Ayudas del Igape a los proyectos de consultoría externa dirigidos al 
análisis económico-financiero de las pequeñas y medianas empresas 
(Procedimiento IG175) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución de 17 de diciembre de 2010 (DOG n o 1, de 3 de enero) 
por la que se convocan para el ejercicio 2011, en régimen de concur
rencia no competitiva y trámite anticipado de gasto, las ayudas del 
Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) a los proyectos de 
consultoría externa dirigidos al análisis económico-financiero de las 
pequeñas y medianas empresas. Resolución de 15 de abril de 2010 
(DOG n o 76, de 23 de abril) por la que se da publicidad al acuerdo del 
Consejo de Dirección del Igape 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation X 194/2010 

Czas trwania pomocy 4.1.2011–31.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,20 (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 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://goo.gl/DPHUb 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/109CA?OpenDocument
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Numer środka pomocy państwa SA.32280 (11/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) 
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n 
15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 
http://www.igape.es/index.php?lang=es 

Nazwa środka pomocy Ayudas del Igape para facilitar el análisis empresarial de las empresas 
gallegas cara al acceso al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) (Procedi
miento IG165) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución de 17 de diciembre de 2010 (DOG n o 5, de 10 de 
enero)por la que se convocan para el ejercicio 2011, en régimen de 
concurrencia competitiva y trámite anticipado de gasto, las ayudas del 
IGAPE para facilitar el análisis empresarial de las empresas gallegas cara 
al acceso al mercado alternativo bursátil (MAB). 
Resolución de 11 de mayo de 2010 (DOG n o 96, de 24 de mayo)por 
la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del IGAPE, 
que aprueba las bases reguladoras de las ayudas 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation X 252/2010 

Czas trwania pomocy 28.2.2011–31.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,30 (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 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://goo.gl/ou64b 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/179BA?OpenDocument
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