
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 299/06) 

Numer środka pomocy państwa X 266/09 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Czech Republic 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Ministerstvo zemědělství 
Těšnov 17 
117 05 Praha 1 
ČESKÁ REPUBLIKA 

http://www.mze.cz/ 

Nazwa środka pomocy Podpora ozdravování polních a speciálních plodin – tvorba rostlinných 
genotypů s vysokou rezistencí biotickým a abiotickým faktorům 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, zejména § 2d 
Zásady Ministerstva zemědělství, kterými se stanovují podmínky pro 
poskytování dotací na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství (dotační program 3.d.) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.2.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Badania naukowe i prace rozwojowe pozostałe w dziedzinie nauk 
przyrodniczych i technicznych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
Duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

90,00 CZK (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

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) 

80 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1997/sb085-97.pdf 

http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=74

PL C 299/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.12.2009

http://www.mze.cz/
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1997/sb085-97.pdf
http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=74


Numer środka pomocy państwa X 271/09 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego CCI 2007CB163PO025 

Nazwa regionu (NUTS) Severovýchod, Strední Morava, Moravskoslezko 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Ministerstvo pro místní rozvoj 
Staroměstské nám. 6 
110 00 Praha 1 
ČESKÁ REPUBLIKA 

http://www.mmr.cz 

Nazwa środka pomocy Cíl: Evropská územní spolupráce Česká republika–Polsko 2007–2013; 
Prioritní osa 1; Posilování dopravní dostupnosti, ochrana ŽP a prevence 
rizik 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 17.2.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
Duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1 310,00 CZK (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Strukturální fondy EU – ERDF (85 %) – 1 113,00 CZK (v milionech) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

20 % — 

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

50 % — 

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

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

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.cz-pl.eu
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Numer środka pomocy państwa X 272/09 

Państwo członkowskie Bułgaria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Агенция по заетостта 
Бул. „Дондуков“ № 3 
1000 София/Sofia 
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA 

http://www.az.government.bg 

Nazwa środka pomocy Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Квалификац 
ионни услуги и обучения на заети лица — фаза 2“, Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос 2: „Пови 
шаване производителността и адаптивността на заетите“, Област на 
интервенция 2.1: „Подобряване адаптивността на заетите лица“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Закон за държавните помощи 
Постановление на Министерски Съвет № 180/27.7.2007 г. 
Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 година 
Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Европейската комисия и на Съвета от 
5 юли 2006 г. 
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. 
Регламент (ЕК) № 1 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 26.1.2009–31.3.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
Duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

39,00 BGN (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

BG051PO001-2.1.02 — 33,15 BGN (в млн.) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=28&WA=Efunds/OPHRD/AP2102/Menu_AP2102.htm
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Numer środka pomocy państwa X 273/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

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

Organ przyznający pomoc Ośrodki Innowacyjności znajdujące sie na liście projektów indywidula
nych POIG 
Adresy Ośrodków Innowacyjności (informacje w załączniku nr 3) 
Adresy Ośrodków Innowacyjności (informacje w załączniku nr 3) 

Nazwa środka pomocy pomoc finansowa udzielana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsię
biorczości na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz.U. 227, poz. 1658 ze zm.) 
rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 
2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przed
siębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyj
ności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
2007–2013 (Dz.U. 21 z 2009, poz. 116) 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 
Szczegółowy opis priorytetów POIG 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 10.2.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
Duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

247,18 PLN (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Art. 54 ust. 4 Rozporządzenia rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 
11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europej
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25) 
i Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Eutopejskiego 
i rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/ 
1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 1) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

50 % — 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 35 % 20 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 70 % 20 %
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/pp/Lists/Prawo%20Polskie/Attachments/13/Rozp_MRR_PARP_5_3_ 
100209.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 274/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Avanza Formación 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad d 
C/ Capitán Haya, 41 
Madrid 
ESPAÑA 

http://www.mityc.es 

Nazwa środka pomocy Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 
dentro del Plan nacional de Investigación Científica, Desarrollo 
e Innovación tecnológica, 2008-2011. Subprograma Avanza Forma
ción 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución de 16 de febrero de 2009 de la SETSI, por la que se efectúa 
la convocatoria 1/2009 para la concesión de ayudas para la realización 
de proyectos y acciones de la ATELSI dentro del Plan Nacional de 
I+D+i 2008-2011. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XT 37/08 

Czas trwania pomocy 27.2.2008–31.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
Duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

25,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Programa Operativo Fondo Social Europeo 2007-2013 Adaptabilidad 
y Empleo — 15,00 EUR (en millones) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 70 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mityc.es/portalayudas
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