
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 214/05) 

Numer środka pomocy państwa SA.32284 (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 las pymes, autónomos y particulares para la reno
vación de automóviles con achatarramiento de automóviles antiguos 
(Plan Remóvete 2010 G) (IG168) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución de 28 de diciembre de 2010 (DOG n o 250, de 30 de 
diciembre) por la que se hace pública la ampliación de créditos asig
nados al Plan Remóvete 2010 G para la sustitución de vehículos en 
Galicia. Resolución de 27 de julio de 2010 (DOG n o 147, de 3 de 
agosto) por la que se le da publicidad al acuerdo del Consejo de 
Dirección del Igape que aprueba las bases reguladoras de las ayudas 
del Igape a las Pymes, autónomos y particulares para la renovación de 
automóviles con achatarramiento 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 399/2010 

Czas trwania pomocy 10.8.2010–31.12.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,29 (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 inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

20 % —
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http://www.igape.es/index.php?lang=es


Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/ 
ddce5ed3313fd9abc125780800735f6f/$FILE/25000D008P206.PDF 

http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/ 
18540f830aa0e561c12577730050283c/$FILE/14700D0 10P031.PDF 

http://goo.gl/JDsFI 

Numer środka pomocy państwa SA.32286 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) DEUTSCHLAND 
Obszary mieszane,Artykuł 107 ust. 3 lit. a),Artykuł 107 ust. 3 lit. 
c),Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Projektträger Jülich 
Projektträger Jülich (PtJ)- Außenstelle Berlin 
Klimaschutzprojekte in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrich
tungen im Rahmen der Klimaschutzinitiative. Vom 1. Dezember 2010 
www.fz-juelich.de 

Nazwa środka pomocy Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzmaßnahmen in sozialen, 
kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Klimaschut
zinitiative. Vom 1. Dezember 2010 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bundesanzeiger, Ausgabe 189, 14. Dezember 2010, Seite 4151 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 39/2010 

Czas trwania pomocy 1.1.2011–31.12.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 30,00 (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) 

20 % 20 % 

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 50 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/foerderrichtlinie_kommunen_bf.pdf
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Numer środka pomocy państwa SA.32287 (11/X) 

Państwo członkowskie Bułgaria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Управляващ орган на Оперативна програма Развитие на конкурентоспо 
собността на българската икономика 
Република България, гр. София, ул. Славянска №8; Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма 
www.opcompetitiveness.bg 

Nazwa środka pomocy Процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти с няколко 
крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.2.03 „Създаване на 
нови и укрепване на съществуващи технологични центрове” 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. и доп., бр. 
95/2010 г.): http://www.eufunds.bg/bg/page/119; 
Оперативна програма »Развитие на конкурентоспособността на българ 
ската икономика«, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www. 
opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/opcompetitivenesseng_ 
final_2007.pdf; 
Насоки за кандидатстване по процедура: BG161PO003-1.2.03 „Създ 
аване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове” 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 10.1.2011–21.11.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

BGN 39,12 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма »Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика« 2007-2013, 
одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 
– BGN 33,25 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 50 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 
http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_101.html
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http://www.opcompetitiveness.bg
http://www.eufunds.bg/bg/page/119
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Numer środka pomocy państwa SA.32290 (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 proyectos de tutorización de innovación 
y competitividad en las pymes (Procedimiento IG176) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución de 17 de diciembre de 2010 (DOG n o 247, de 27 de 
diciembre) por la que se convocan para el ejercicio 2011, en régimen 
de concurrencia competitiva y trámite anticipado de gasto, las ayudas 
del Igape a la reorientación y competitividad de las pymes gallegas, en 
parte cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el 
marco del Programa operativo Feder Galicia 2007-2013. 
Resolución de 15 de abril de 2010 que da publicidad a las bases de las 
ayudas 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation X 208/2010 

Czas trwania pomocy 31.1.2011–31.12.2011 

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://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/ 
5ce3287136b78f83c125780300308096/$FILE/24700D011P050.P DF 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/11A4A?OpenDocument 

http://goo.gl/ejslW
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Numer środka pomocy państwa SA.32291 (11/X) 

Państwo członkowskie Cypr 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 25.06.001.806 

Nazwa regionu (NUTS) Cyprus 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία, Κύπρος 
www.hrdauth.org.cy 

Nazwa środka pomocy Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Νόμος Αρ. 125(Ι) του 1999, άρθρο 21, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 
με το Νόμο Αρ. 21(Ι) του 2007 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2011–31.12.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 5,25 (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 ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.hrdauth.org.cy/Ipiresies/Arxiki/Stelexwsi/Eggrafa/Stelexwsis-KoinopoisiEforo.pdf
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