
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) 

(2012/C 4/02) 

Numer środka pomocy państwa SA.33616 (11/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
P o de la Castellana, 160 
28071 Madrid 
www.mityc.es 

Nazwa środka pomocy Ayudas para la realización de actuaciones en el marco de la política 
pública para el fomento de la competitividad de sectores estratégicos 
industriales. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden ITC/2366/2011, de 30 de agosto, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas para la realización de actuaciones en el 
marco de la política pública para el fomento de la competitividad de 
sectores estratégicos industriales para el período 2012-2015. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 469/2009 

Czas trwania pomocy 1.1.2012-31.12.2015 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, Produkcja podstawo
wych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów 
farmaceutycznych, Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, 
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicz
nych, Produkcja metali, Produkcja metalowych wyrobów gotowych, 
z wyłączeniem maszyn i urządzeń, Produkcja komputerów, wyrobów 
elektronicznych i optycznych, Produkcja urządzeń elektrycznych, 
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, Produkcja 
lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego, Produkcja statków 
powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn, Naprawa 
i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 466,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Kredyt preferencyjny 

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 badania środowiska (art. 24) 50 % 20 %
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Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 
ust. 2 lit. c)) 

25 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

40 % — 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 20 % 

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsię
biorstwom zastosowanie norm surowszych 
niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony 
środowiska lub podniesienie poziomu 
ochrony środowiska w przypadku braku 
norm wspólnotowych (art. 18) 

35 % 20 % 

Pomoc w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

20 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/03/pdfs/BOE-A-2011-14364.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.33824 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego DE-BMBF-616-71470/16 

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

Organ przyznający pomoc Bundesministerium für Bildung und Forschung 
Hannoversche Str. 28 - 30 
10115 Berlin 
www.bmbf.de 

Nazwa środka pomocy KMU-innovativ: Medizintechnik 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Haushaltsgesetz i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.10 BGBl. I S.2228 
www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html 
Bundeshaushaltsplan i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.2010 BGBl. I 
S.2228 
www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html/ep00.html 
BHO mit VV v. 19.8.69 BGBl. I S.1284, zuletzt geänd. durch Art.10 
G.v. 9.12.10 BGBl. I S.1885 
VwVfG i.d.F.v. 23.1.03 BGBl. I S.102, zuletzt geänd. durch Art.2 I G.v. 
14.8.09 BGBl. I S.2827 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.10.2011-30.9.2017 

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
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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 udział MŚP w targach (art. 27) 50 % — 

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

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

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

40 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

Pomoc na pokrycie kosztów praw własności 
przemysłowej dla MŚP (art. 33) 

100 % — 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

1 500 000 EUR — 

Pomoc na usługi doradcze w zakresie inno
wacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36) 

200 000 EUR — 

Pomoc dla nowo utworzonych małych przed
siębiorstw (art. 14) 

33 % — 

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

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bmbf.de/foerderungen/17348.php 

Numer środka pomocy państwa SA.33835 (11/X) 

Państwo członkowskie Grecja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) ANATOLIKI MAKEDONIA, THRAKI, KENTRIKI MAKEDONIA, THES
SALIA, IPEIROS, IONIA NISIA, DYTIKI ELLADA, PELOPONNISOS, 
ATTIKI, VOREIO AIGAIO, KRITI 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a), Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME 
‘DIGITAL CONVERGENCE 2007-2013’ 
LEKKA 23-25, 
10562 
ATHENS 
GREECE 
http://www.espa.gr/en/Pages/Default.aspx
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Nazwa środka pomocy JEREMIE Early Stage ICT Venture Capital Fund Financial Instrument 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST JER001/2011/2 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.11.2011-31.12.2015 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych, 
Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, Produkcja sprzętu 
(tele)komunikacyjnego, Produkcja elektronicznego sprzętu powszech
nego użytku, Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych 
nośników informacji, Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń pery
feryjnych i oprogramowania, Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicz
nego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, Działalność wydaw
nicza w zakresie oprogramowania, Telekomunikacja, Działalność 
związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki 
i działalności powiązane, Naprawa komputerów i artykułów użytku 
osobistego i domowego 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 35,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— Operational Programme Digital Convergence 
— Regional Operational Programme Attica 
— Regional Operational Programme Macedonia-Thrace 
— EUR 30,80 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc w formie kapitału podwyższonego 
ryzyka (art. 28 – 29) 

1 500 000 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.eif.org/what_we_do/jeremie/calls-for-expression-of-interest/2011_Jeremie_Greece_001_2/2011_ 
Call_for_EOI_JEREMIE_Greece_JER-001_2011-2.htm 

http://www.eif.org/what_we_do/jeremie/calls-for-expression-of-interest/2011_Jeremie_Greece_001_2/annex- 
2-to-the-call-for-expression-of-interest-no-jer.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.33836 (11/X) 

Państwo członkowskie Grecja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) ANATOLIKI MAKEDONIA, THRAKI, KENTRIKI MAKEDONIA, THES
SALIA, IPEIROS, IONIA NISIA, DYTIKI ELLADA, PELOPONNISOS, 
ATTIKI, VOREIO AIGAIO, KRITI 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a), Artykuł 107 ust. 3 lit. c)
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Organ przyznający pomoc MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME 
‘DIGITAL CONVERGENCE 2007-2013’ 
LEKKA 23-25, 
10562 
ATHENS 
GREECE 
http://www.espa.gr/en/Pages/Default.aspx 

Nazwa środka pomocy JEREMIE Seed/Technology Transfer ICT Fund Financial Instrument 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST JER001/2011/2 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.11.2011-31.12.2015 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych, 
Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, Produkcja sprzętu 
(tele)komunikacyjnego, Sprzedaż hurtowa narzędzi informacyjnych 
i komunikacyjnych, Działalność wydawnicza w zakresie oprogramo
wania, Telekomunikacja, Działalność związana z oprogramowaniem, 
doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane, Działal
ność usługowa w zakresie informacji, Naprawa komputerów 
i artykułów użytku osobistego i domowego 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 20,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— Operational Programme Digital Convergence 
— Regional Operational Programme Attica 
— Regional Operational Programme Macedonia-Thrace 
— EUR 17,60 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc w formie kapitału podwyższonego 
ryzyka (art. 28 – 29) 

500 000 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.eif.org/what_we_do/jeremie/calls-for-expression-of-interest/2011_Jeremie_Greece_001_2/2011_ 
Call_for_EOI_JEREMIE_Greece_JER-001_2011-2.htm 

http://www.eif.org/what_we_do/jeremie/calls-for-expression-of-interest/2011_Jeremie_Greece_001_2/2011_ 
Call_for_EOI_JEREMIE_Greece_JER-001_2011-2.htm
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