
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 352/08) 

Numer środka pomocy państwa SA.32474 (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 tutelados de intercambio de expe
riencia para la innovación (Procedimiento IG118) 

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 197/2010 

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 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://goo.gl/aFW1h 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/FAAA?OpenDocument
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Numer środka pomocy państwa SA.33697 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) BAYERN 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie 
Prinzregentenstr. 28 
80538 München 
www.stmwivt.bayern.de 

Nazwa środka pomocy Bayerisches Förderprogramm „Leitprojekte Medizintechnik“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bayerisches Förderprogramm „Leitprojekte Medizintechnik“ (nur Web- 
Veröffentlichung) 
Allgemeine haushaltsrechtliche Bestimmungen des Freistaats Bayern in 
der jeweils aktuellen Fassung (BayHO, BayVwVfG, Verwaltungsvors
chriften) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 109/2009 

Czas trwania pomocy 6.9.2011 - 31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, Produkcja urządzeń, instrumentów i wyrobów 
medycznych i dentystycznych, Badania naukowe i prace rozwojowe, 
Opieką zdrowotna 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 4,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

CCI 2007 DE 16 2 PO 001 
Operationelles Programm des EFRE im Ziel „Regionale Wettbewerbsfä
higkeit und Beschäftigung“ Bayern 2007-2013 (hier Prioritätsachse 1: 
Innovation und wissensbasierte Wirtschaft; Maßnahmegruppe „Förde
rung von Clustern und Netzwerken“) 
— EUR 2,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

25 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 100 % — 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.stmwivt.bayern.de/fileadmin/Web-Dateien/Dokumente/technologie/Programmbeschreibung_ 
Leitprojekte_Medizintechnik.pdf
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Numer środka pomocy państwa SA.33710 (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 
конкурентоспособността на българската икономика 
Република България, гр. София, ул. „Славянска“ №8; Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма 
www.opcompetitiveness.bg 

Nazwa środka pomocy Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок 
за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в 
малки и средни предприятия“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. и доп., бр. 
54/2011 г.): http://www.eufunds.bg/bg/page/119; 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www. 
opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/opcompetitivenesseng_ 
final_2007.pdf; 
Насоки за кандидатстване по процедура:BG161PO003-2.1.13 
Технологична модернизация в малки и средни предприятия 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 19.9.2011 - 20.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

BGN 97,79 (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 83,12 (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_105.html
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