
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 207/05) 

Numer środka pomocy państwa SA.34765 (12/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Dirección General de Industria y de la PYME 
Paseo de la Castellana, 160 
28071 Madrid 
www.minetur.gob.es 

Nazwa środka pomocy Ayudas para actuaciones de Reindustrialización 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden IET/818/2012 de 18 de abril, BOE n o 95 de 20 de abril de 
2012 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification SA.22902 

Czas trwania pomocy 21.4.2012-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 326,30 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Kredyt preferencyjny 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Programas Operativos Regionales. 
La cifra de la siguiente casilla se ha estimado suponiendo que el 90 % 
del presupuesto se destina a zonas con programación FEDER y un 
15 % de ayudas no llega a certificarse por revocaciones o renuncias. 
— EUR 14,40 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 60 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/20/pdfs/BOE-A-2012-5329.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.34767 (12/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania

PL C 207/52 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.7.2012

http://www.minetur.gob.es
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/20/pdfs/BOE-A-2012-5329.pdf


Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) GUIPUZCOA 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Diputación Foral de Gipuzkoa 
Plaza Gipuzkoa s/n 
20004 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 
www.gipuzkoa.net 

Nazwa środka pomocy Apoyo a la competitividad de las empresas mediante la innovación y el 
desarrollo empresarial en el actual contexto de crisis económica y finan
ciera 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Boletín Oficial de Gipuzkoa n o 77 de 24 de abril de 2012 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification SA.32624 

Czas trwania pomocy 24.4.2012-31.12.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 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 % 

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

25 % 20 % 

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

60 EUR — 

Pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko 
wykwalifikowanego personelu (art. 37) 

50 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/04/24/c1203782.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.34771 (12/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
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Nazwa środka pomocy Programa de ayudas a proyectos de inversión estratégicos para la 
economía catalana 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución EMO/600/2012, de 14 de marzo, por la que se aprueban 
las bases reguladoras del programa de ayudas a proyectos de inversión 
estratégicos para la economía catalana. (DOGC núm. 6103 de 
5.4.2012) 

Resolución EMO/93/2012, de 9 de enero, por la que se aprueban y se 
hacen públicas las bases generales que deben regir las ayudas convo
cadas por la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana, ACC1Ó (DOGC 
núm. 6059, de 3.2.2012) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 6.4.2012-31.12.2013 

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 % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 0 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 0 % 

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

25 % — 

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

10 % — 

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

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

25 % 0 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

25 % — 

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

25 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=604205&type= 
01&language=es_ES 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1222367&type=01 

Numer środka pomocy państwa SA.34779 (12/X) 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

Nazwa regionu (NUTS) Slaskie 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a)
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Organ przyznający pomoc Gmina Nędza 
ul. Jana III Sobieskiego 5, 47- 440 Nędza 
www.nedza.pl 

Nazwa środka pomocy Pomoc na szkolenie związana z przygotowaniem zawodowym 
młodocianych pracowników. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 
Decyzja Nr Oś- S.4453.5.2.2011 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 14.10.2011 

Sektor(-y) gospodarki Działalność usługowa indywidualna, pozostała 

Rodzaj beneficjenta MŚP – Sklep obuwniczy Aniela Chęcińskaul. Brzeska 17, 47-400 
Racibórz 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

— 

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) 56 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/Du/2004/s/256/2572 

Numer środka pomocy państwa SA.34780 (12/X) 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

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

Organ przyznający pomoc Gmina Nędza 
ul. Jana III Sobieskiego 5, 47- 440 Nędza 
www.nedza.pl 

Nazwa środka pomocy Pomoc na szkolenia związana z przygotowaniem zawodowym 
młodocianych pracowników 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 
Decyzja Nr Oś- S.4453.7.2.2011 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy —
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Data przyznania pomocy 11.10.2011 

Sektor(-y) gospodarki Działalność usługowa indywidualna, pozostała 

Rodzaj beneficjenta MŚP – Zakład Stolarski Kalus Longin, ul. Arka Bożka 12, 47-440 
Babice 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

PLZ 0,01 (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) 56 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/Du/2004/s/256/2572

PL C 207/56 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.7.2012

http://www.dziennikustaw.gov.pl/Du/2004/s/256/2572

	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 207/05)

