
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 296/05) 

Numer środka pomocy państwa SA.33497 (11/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
C/ Cid, 4 
28001 Madrid 
www.cdti.es 

Nazwa środka pomocy INNPRONTA 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden CIN/1865/2011, de 22 de junio, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a fomentar la 
cooperación estable público-privada en investigación industrial, en áreas 
de importancia estratégica para el desarrollo de la economía española 
(Programa INNPRONTA). 
Se adjunta, además, a modo de ejemplo, la Resolución de 6 de julio de 
2011, de la Presidencia del Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial, que aprueba la convocatoria del año 2011. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 6.7.2011–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 102,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Kredyt preferencyjny, Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Fondos FEDER (Programa Operativo de I+D+i por y para el beneficio 
de las empresas – Fondo Tecnológico) – EUR 15,75 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 65 % 15 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/05/pdfs/BOE-A-2011-11580.pdf
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Numer środka pomocy państwa SA.33498 (11/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
C/ Cid, 4 
28001 Madrid 
www.cdti.es 

Nazwa środka pomocy FEDER INNTERCONECTA 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden CIN/1729/2011, de 9 de junio, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas 
a fomentar la cooperación estable público-privada en investigación 
y desarrollo (I+D), en áreas de importancia estratégica para el desarrollo 
de la economía española (Programa FEDER-INNTERCONECTA). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 23.6.2011–31.12.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 140,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Fondos FEDER (Programa Operativo de I+D+i por y para el beneficio 
de las empresas – Fondo Tecnológico) – EUR 98,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 65 % 15 % 

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

40 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/22/pdfs/BOE-A-2011-10854.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.33501 (11/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) SCOTLAND 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Scottish Government – Third Sector Dvision 
6th Floor 
5 Atlantic Quay 
150 Broomielaw 
GLASGOW 
G2 8LU 
http://www.scotland.gov.uk/Topics/People/15300 

Nazwa środka pomocy Enterprise Growth Fund 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Social Work (Scotland) Act 1968 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.8.2011–30.3.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 4,50 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje GBP 0,00 (w mln) 

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 % — 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

1 GBP — 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 45 % 

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

Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnienie pracowników znajdujących się 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 40) 

50 % — 

Program pomocy 20 % 20 % 

Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

20 % —
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Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnianie pracowników niepełnospraw
nych (art. 41) 

75 % — 

Pomoc na rekompensatę dodatkowych 
kosztów związanych z zatrudnieniem pracow
ników niepełnosprawnych (art. 42) 

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.justenterprise.org/growth.php?current=6 

Numer środka pomocy państwa SA.33504 (11/X) 

Państwo członkowskie Grecja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego EL 

Nazwa regionu (NUTS) ELLADA 
Artykuł 107 ust. 3 lit. c), Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc GENERAL SECRETARIAT OF INDUSTRY 
119 MESOGEION AV. 
GR 10192 
www.ggb.gr 

Nazwa środka pomocy DEVELOPMENT AND MODERNAZATION OF INDUSTRIAL PARKS 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

L. 3928/2011, SECTION3 (FEK A143/2011) ARTICLES 51 AND 62 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 18.6.2011–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 42,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Inny rodzaj ulgi podatkowej, Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

THE MEASURE WILL BE FINANCED PARTIALLY FOR THE AID 
CONCERNING GRANTS BY THE OERATIONAL PROGRAMME 
‘COMPETITIVENESS AND ENTERPRENEURSHIP’ – EUR 76,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 40 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.et.gr
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Numer środka pomocy państwa SA.33505 (11/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego ES 

Nazwa regionu (NUTS) CATALUNA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana (ACC1Ó) 
Passeig de Gràcia, 129 08008 Barcelona 
www.acc10.cat 

Nazwa środka pomocy Línea de ayudas destinadas a incentivar la participación de agentes 
catalanes en las convocatorias Eranet de los proyectos Eurotransbio 
y Manunet 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución IUE/4066/2010, de 17 de diciembre, por la que se apru
eban las bases reguladoras y se abre la convocatoria para el año 2011. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 25.12.2010–31.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,85 (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 pokrycie kosztów praw własności 
przemysłowej dla MŚP (art. 33) 

70 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 65 % 20 % 

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

40 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5782/10330069.pdf
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