
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

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 15/04) 

Numer środka pomocy państwa X 750/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

Nazwa regionu (NUTS) Mazowieckie 
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 na badania i rozwój dla Zakładów Chemicznych Bochem 
Sp. z o.o. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Artykuł 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finanso
wania nauki (Dz. U. z 2008 r. nr 169, poz. 1049), Rozporządzenie 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 r. 
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków 
finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów 
celowych (Dz. U. z 2007 r. nr 221 poz. 1640), umowa nr 04247/ 
C.ZR7-6/2008 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc 
Zakłady Chemiczne Bochem Sp. z o.o. 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 5.9.2008 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja klejów 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

0,36 PLN (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 10 % 

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

25 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mnisw.gov.pl 

Numer środka pomocy państwa X 751/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

Nazwa regionu (NUTS) Zachodniopomorskie 
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 na badania i rozwój dla Read-Gene SA 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Artykuł 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finanso
wania nauki (Dz. U. z 2008 r. nr 169, poz. 1049), Rozporządzenie 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 r. 
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków 
finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów 
celowych (Dz. U. z 2007 r. nr 221 poz. 1640), umowa nr 04206/ 
C.ZR9-6/2008 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc 
Read-Gene SA 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 15.10.2008 

Sektor(-y) gospodarki Praktyka lekarska specjalistyczna 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

0,21 PLN (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 10 % 

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

25 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mnisw.gov.pl 

Numer środka pomocy państwa X 752/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

Nazwa regionu (NUTS) Mazowieckie 
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 na badania i rozwój dla Octagonet S.A. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Artykuł 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finanso
wania nauki (Dz. U. z 2008 r. nr 169, poz. 1049), Rozporządzenie 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 r. 
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków 
finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów 
celowych (Dz. U. z 2007 r. nr 221 poz. 1640), umowa nr 04239/ 
C.ZR9-6/2008 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc 
Octagonet S.A. 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 1.10.2008 

Sektor(-y) gospodarki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

0,89 PLN (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 20 % 

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

25 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mnisw.gov.pl 

Numer środka pomocy państwa X 753/09 

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 na badania i rozwój dla Wyższej Szkoły Inżynierii 
Dentystycznej im. prof. Meissnera 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Artykuł 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finanso
wania nauki (Dz. U. z 2008 r. nr 169, poz. 1049), Rozporządzenie 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 r. 
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków 
finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów 
celowych (Dz. U. z 2007 r. nr 221 poz. 1640), umowa nr 04205/ 
C.ZR7-6/2008 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc 
Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 1.10.2008 

Sektor(-y) gospodarki Szkoły wyższe 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

0,57 PLN (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 10 % 

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

25 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mnisw.gov.pl 

Numer środka pomocy państwa X 767/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

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

Organ przyznający pomoc Zob. załącznik 1 

Nazwa środka pomocy Udzielanie pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe 
w ramach regionalnych programów operacyjnych 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Artykuł 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowa
dzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 712); Rozpo
rządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. 
w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe 
i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych 
(Dz. U. nr 105, poz. 874) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 2.7.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

41,82 PLN (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje 20,00 PLN (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka, Gwarancja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Artykuł 54 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 
11 lipca 2006 r. ustanawiającego 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 1081/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 
(Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 12) – 35,70 PLN (w mln)
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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 

50 % 20 % 

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

35 % — 

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

50 % — 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mrr.gov.pl/ministerstwo/prawo/obowiazujace_prawo/Documents/109d09874.pdf
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