
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) 

(2009/C 280/08) 

Numer środka pomocy państwa X 99/09 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 3031/09/08100/62/2 

Nazwa regionu (NUTS) Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Střední Morava, 
Moravskoslezko 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 
ČESKÁ REPUBLIKA 

http://www.mpo.cz 

Nazwa środka pomocy ICT a strategické služby – 2. výzva 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně někte
rých souvisejících zákonů 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppi/ 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.1.2009–30.6.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1 900,00 CZK (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

SF – ERDF (85 %) 
Státní rozpočet (15 %) – 1 615,00 CZK (v milionech) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na 
zatrudnienie (art. 13) Program pomocy 

40 % 20 % 

Numer środka pomocy państwa X 100/09 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego European Regional Development Fund (ERDF)
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Nazwa regionu (NUTS) Wales 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a), Artykuł 87 ust. 3 lit. c), Obszary nieobjęte 
pomocą 

Organ przyznający pomoc All 22 Welsh Local Authorities 
C/O Welsh Local Government Association 
Local Government House 
Drake Walk 
Cardiff 
CF10 4LG 
UNITED KINGDOM 

http://www.wlga.gov.uk/english/competition-and-state-aid/ 

Nazwa środka pomocy Welsh Local Government SME Development Scheme 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Local Government Act 2000 C22 Part 1 
http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts2000/ukpga_20000022_en_1 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.wlga.gov.uk/uploads/publications/5049.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

6,00 GBP (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka, Dopłata do oprocentowania, Dotacja, Zaliczki zwrotne 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

European Regional Development Fund (ERDF) — GBP 4,15 million 

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

Numer środka pomocy państwa X 101/09 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 3031/09/08100/62/1 

Nazwa regionu (NUTS) Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, 
Střední Morava, Moravskoslezko 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 
ČESKÁ REPUBLIKA 

http://www.mpo.cz
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Nazwa środka pomocy Rozvoj – 2. výzva 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 47/2002 Sb, o podpoře malého a středního podnikání; 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně někte
rých souvisejících zákonů; 
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppi/ 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.1.2009–31.12.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

2 000,00 CZK (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

SF – ERDF (85 %) 
Státní rozpočet (15 %) – 1 700,00 CZK (v milionech) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na 
zatrudnienie (art. 13) Program pomocy 

40 % 20 % 

Numer środka pomocy państwa X 102/09 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Nařízení (EK) č. 1083/2006 

Nazwa regionu (NUTS) Praha 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Hlavní město Praha 
Mariánské nám. 2 
110 01 Praha 1 
ČESKÁ REPUBLIKA 

http://www.oppk.cz 

Nazwa środka pomocy Operační program Praha – Konkurenceschopnost oblast podpory 3.1 – 
Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu 
a vývoje a praxí 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionální rozvoje, ve znění pozděj 
ších předpisů 
Operační program Praha – Konkurenceschopnost 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.oppk.cz/ 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy
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Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 13.1.2009–31.12.2013 

Sektor Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
Duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

252,00 CZK (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Nařízení (EK) č. 1083/2006 – 214,00 CZK (v milionech) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 93 % — 

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

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

25 % — 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

200 000 000 CZK — 

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

200 000 000 CZK — 

Numer środka pomocy państwa X 104/09 

Państwo członkowskie Estonia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Estonia 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx 
Pärnu mnt. 67B 
10134 Tallinn 
EESTI/ESTONIA 

http://www.kredex.ee 

Nazwa środka pomocy Tingimused väikese ja keskmise suurusega ettevõtete investeerimislae
nude käendamiseks (garantii vormis antava riigiabi abikava) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ettevõtluse toetamise ja ja laenude riikliku tagamise seadus (RT I 2003, 
18, 96; 2005, 11, 43; 2008, 51, 281); 
Tingimused väikese ja keskmise suurusega ettevõtete investeerimislae
nude käendamiseks (garantii vormis antava riigiabi abikava), kinnitatud 
sihtasutuse juhataja käskkirjaga nr 62-üld, 31.12.2008 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.kredex.ee/public/images/Microsoft_Word_-_Riigiabi_kava_ 
investeerimislaenud.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy
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Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 5.1.2009–30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

230,00 EEK (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje 1 380,00 EEK (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Gwarancja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

ERDF 77,6 mln EEK (hõlmab perioodi 2008–2013 ja abikavas kirjel
datud tagatisi) – 77,61 EEK (miljonites) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

50 % —
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