
IV 

(Informacje) 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

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 280/01) 

Numer środka pomocy państwa SA.32471 (11/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego IT 

Nazwa regionu (NUTS) MOLISE 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Molise 
Via Genova, 11 86100 Campobasso ITALIA 
www.regione.molise.it 

Nazwa środka pomocy Avviso pubblico regionale relativo alla Formazione continua — Legge 
236/93 e Legge 53/2000 — Piani settoriali e Territoriali Anni 2011- 
2012 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge n. 236/93, art. 9, comma 3 e Legge n. 53/2000, art. 6, comma 4 
Determina D.G. n. 745 del 10.12.2010 pubblicata sul BURM n. 38 del 
31.12.2010 
Determina D.G. n. 3 del 12.1.2011 pubblicata sul BURM n. 1 del 
15.1.2011 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.2.2011–31.12.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,55 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 5 % 0 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 95 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2607 

Numer środka pomocy państwa SA.32472 (11/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) GALICIA 
Obszary mieszane, 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 inmersión profesional (Procedi
miento IG177) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución de 19 de enero de 2011 por la que se procede a la convo
catoria para el ejercicio 2011, en régimen de concurrencia competitiva 
y trámite anticipado de gasto, de las ayudas del Instituto Gallego de 
Promoción Económica a los proyectos colectivos empresariales, cofi
nanciados con el Fondo Social Europeo en el marco del Programa 
operativo FSE Galicia 2007-2013. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation X 193/2010 

Czas trwania pomocy 28.2.2011–31.12.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,30 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

fse 2007-2013 – EUR 0,48 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 20 %
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://goo.gl/aFW1h 

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

Numer środka pomocy państwa SA.32492 (11/X) 

Państwo członkowskie Szwecja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego SFS 2009:1495 

Nazwa regionu (NUTS) SVERIGE 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Skatteverket 
771 83 
Ludvika 
www.skatteverket.se 

Nazwa środka pomocy Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi. 0,8 %-regeln. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

SFS 2009:1495 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation N 744/2006 

Czas trwania pomocy 1.1.2011–31.12.2014 

Sektor(-y) gospodarki PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

SEK 10,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Inny rodzaj ulgi podatkowej 

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 ochronę środowiska w formie ulg 
podatkowych (art. 25) 

100 SEK — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1994:1776 

Lagen (1994:1776) om skatt på energi 

Numer środka pomocy państwa SA.32659 (11/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania
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Numer referencyjny państwa członkowskiego ES 

Nazwa regionu (NUTS) RIOJA 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja 
Muro de la Mata 13-14 
26071 Logroño (La Rioja) 
www.ader.es 

Nazwa środka pomocy Plan para la Competitividad del Comercio Minorista 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden n o 11/2011, de 11 de febrero, de la Consejería de Industria, 
Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico 
de La Rioja destinadas al plan para la competitividad del comercio 
minorista, en régimen de concurrencia competitiva (BOR n o 22, de 
16.2.2011) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 295/2009 

Czas trwania pomocy 17.2.2011–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Wykończanie wyrobów włókienniczych, Sprzedaż detaliczna prowa
dzona w niewyspecjalizowanych sklepach, Sprzedaż detaliczna 
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach, Sprzedaż detaliczna narzędzi informa
cyjnych i komunikacyjnych prowadzona w wyspecjalizowanych skle
pach, Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach, Sprzedaż detaliczna wyrobów związa
nych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach, Naprawa komputerów i artykułów 
użytku osobistego i domowego 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2,20 (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 inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

20 % — 

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

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=36-314132 

Numer środka pomocy państwa SA.32806 (11/X) 

Państwo członkowskie Polska
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Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

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

Organ przyznający pomoc Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
ul. Wspólna 2/4 
00-926 Warszawa 
http://www.mrr.gov.pl/ 

Nazwa środka pomocy Program pomocy regionalnej w ramach regionalnych programów 
operacyjnych 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia poli
tyki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 
1241). 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 
2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej 
w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 239, 
poz. 1599). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation X 36/2010 

Czas trwania pomocy 21.12.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

PLZ 2 100,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

art. 54 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 
11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europej
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE z 31.7.2006 r. L Nr 210 str. 25) 
i Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego 
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (DZ. Urz. z 31.7.2006 
L Nr 210 str. 12) – PLZ 1 758,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 50 % 20 % 

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

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/programy_regionalne/Documents/rozp_ 
Min_Rozw_Reg_rpi_nowe.pdf
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