
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 296/07) 

Numer środka pomocy państwa SA.33506 (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 Programa de ayudas a inversiones empresariales de alto impacto 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución EMO/1832/2011, de 14 de julio, por la que se aprueban las 
bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones empresariales 
de alto impacto (DOGC núm. 5928 de 26.7.2011) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 27.7.2011–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,75 (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 % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 25 % 0 % 

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

25 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5928/11187135.pdf
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Numer środka pomocy państwa SA.33528 (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. Xunta de Galicia. Dirección 
General de I+D+i 
Rúa dos Feáns, 7 
15706 Santiago de Compostela (A Coruña – España) 
http://economiaeindustria.xunta.es/dxidi 

Nazwa środka pomocy Subvenciones para inversiones innovadoras para el crecimiento empre
sarial en el ámbito de la Comunidad autónoma de Galicia. IN 848A 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden del 20 de julio de 2011 por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, 
de las subvenciones para inversiones innovadoras para el crecimiento 
empresarial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, cofi
nanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el 
marco del Programa Operativo Feder Galicia 2007-2013, y se procede 
a su convocatoria para el año 2011 (código de procedimiento 
IN848A). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 27.7.2011–27.1.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2,79 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Las subvenciones se imputarán a la aplicación presupuestaria que se 
indica en el artículo 6 de las bases de la convocatoria, en la que existe 
crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma para el año 2011. La aplicación presupuestaria con la que 
se financia este orden está cofinanciada en un 80 % con fondos Feder 
y FCI. – EUR 2,23 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 50 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110727/AnuncioCA04-210711-4668_es.html

PL 7.10.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 296/37

http://economiaeindustria.xunta.es/dxidi
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110727/AnuncioCA04-210711-4668_es.html


Numer środka pomocy państwa SA.33539 (11/X) 

Państwo członkowskie Belgia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) VLAAMS GEWEST 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Departement Landbouw en Visserij 
Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling 
Koning Albert II laan 35, bus 40 
1030 Brussel 
www.vlaanderen.be/landbouw 

Nazwa środka pomocy Subsidie voor het Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en 
voorlichting biologische teelt (CCBT) 2011-2012 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van subsidie 
voor de vzw CCBT 2011-2012 (zie bijlage) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.5.2011–15.11.2012 

Sektor(-y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,13 (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 działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1914 

Numer środka pomocy państwa SA.33542 (11/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) PESARO E URBINO 
Obszary nieobjęte pomocą
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Organ przyznający pomoc AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO 
VIA GRAMSCI N. 4 61100 PESARO 
www.provincia.ps.it 

Nazwa środka pomocy Interventi di formazione a favore dei lavoratori della Biesse spa di 
Pesaro cofinanziati mediante l'utilizzo della legge 236/93 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

determina dirigenziale n. 1897 del 28.6.2011 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 28.6.2011 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo – Biesse SPAvIA DELLA mECCANICA N. 
1661122 PESARO 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 0,60 (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 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.formazionelavoro.provincia.pu.it/index.php?id=25343 

Numer środka pomocy państwa SA.33543 (11/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA PRODUTTIVE -SERVIZIO 
SOSTEGNO E PROMOZIONE COMPARTO PRODUTTIVO 
ARTIGIANO 
via Trento 2 
I – 34132 Trieste 
http://www.regione.fvg.it 

Nazwa środka pomocy Concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in 
ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico e innovazione, ai sensi 
dell'articolo 53bis, comma 1 della Legge regionale 12/2002
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Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Decreto del Presidente della Regione n. 138 del 17 giugno 2011, 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 26 del 29 giugno 
2011 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 805/2009 

Czas trwania pomocy 30.6.2011–31.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 6,00 (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 na usługi doradcze w zakresie inno
wacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36) 

200 000 EUR — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 20 % 

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

25 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/dettaglio.aspx?id=5507
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