
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) 

(2010/C 8/06) 

Numer środka pomocy państwa X 831/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

Nazwa regionu (NUTS) Warszawski (SRE 2001) 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
ul. Ks. I. Skorupki 4 
00-546 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

http://www.ncbir.gov.pl 

Nazwa środka pomocy Pomoc na badania i rozwój dla LEK-AM Sp. z o.o. (2) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finan
sowania nauki (Dz.U. nr 238, poz. 2390 z późn. zm.); umowa nr KB/ 
95/13670/IT1-C/U/09 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc 
LEK-AM Sp. z o.o. 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 6.2.2009 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,83 PLN (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 % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 60 % 10 % 

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

35 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 
http://www.ncbir.gov.pl
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Numer środka pomocy państwa X 926/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

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

Organ przyznający pomoc Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

http://www.mnisw.gov.pl 

Nazwa środka pomocy Pomoc indywidualna na badania i rozwój dla PlastMed Sp. z o.o. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

art. 3 ust. 3 i art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 8 października 
2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2008 r. nr 169, 
poz. 1049) oraz decyzja MNiSW nr 529/ERA-NET/2009 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc 
PlastMed Sp. z o.o. 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 9.9.2009 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych 
i dentystycznych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,03 PLN (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 % 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?place=Menu08&news_cat_id=1560&layout=2 

Decyzja nr 529/ERA-NET/2009 

Numer środka pomocy państwa X 927/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

Nazwa regionu (NUTS) Mazowieckie 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a)
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Organ przyznający pomoc Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

http://www.mnisw.gov.pl 

Nazwa środka pomocy Pomoc indywidualna na badania i rozwój dla QWED Sp. z o.o. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

art. 3 ust. 3 i art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 8 października 
2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2008 r. nr 169, 
poz. 1049) oraz decyzja MNiSW nr 530/ERA-NET/2009 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc 
QWED Sp. z o.o. 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 9.9.2009 

Sektor(-y) gospodarki Działalność w zakresie programowania 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,51 PLN (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 % 

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

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 70 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?place=Menu08&news_cat_id=1560&layout=2 

Decyzja nr 530/ERA-NET/2009 

Numer środka pomocy państwa X 928/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

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

Organ przyznający pomoc Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

http://www.mnisw.gov.pl
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Nazwa środka pomocy Pomoc indywidualna na badania i rozwój dla FRK IntraCordis Sp. 
z o.o. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

art. 3 ust. 3 i art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 8 października 
2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2008 r. nr 169, 
poz. 1049) oraz decyzja MNiSW nr 530/ERA-NET/2009 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc 
FRK IntraCordis Sp. z o.o. 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 9.9.2009 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych 
i dentystycznych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,10 PLN (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 % 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?place=Menu08&news_cat_id=1560&layout=2 

Decyzja nr 529/ERA-NET/2009 

Numer środka pomocy państwa X 929/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Veneto 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Regione del Veneto 
Direzione Foreste ed Economia Montana 
Via Torino 110 
30174 Mestre Venezia VE 
ITALIA 

http://www.regione.veneto.it 

Nazwa środka pomocy Fondo Forestale Regionale 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge Regionale n. 52 del 13.9.1978, art. 30 e successive modifiche 
e integrazioni. Legge Regionale 9/2008 art. 2. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy
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Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2010–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,50 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka, 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 inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

20 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1978/78lr0052.html?numLegge=52&annoLegge= 
1978&tipoLegge=Alr 

http://bur.regione.veneto.it/BurServices/pubblica/HomeConsultazione.aspx
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