
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 18/07) 

Numer środka pomocy państwa X 722/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

Nazwa regionu (NUTS) Śląskie 
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 OPTOPOL Technology S.A. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ustawa z dnia 8 października 2004 roku o zasadach finansowania 
nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 z późn. zm.) art. 15 ust. 1 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc 
OPTOPOL Technology S.A. 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 18.11.2008 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

2,35 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)) 50 % 25 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 
http://www.ncbir.gov.pl
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Numer środka pomocy państwa X 723/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

Nazwa regionu (NUTS) Mazowieckie 
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 Sport Medica S.A. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ustawa z dnia 8 października 2004 roku o zasadach finansowania 
nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 z późn. zm.) art. 15 ust. 1 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc 
Sport Medica S.A. 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 8.12.2008 

Sektor(-y) gospodarki Praktyka lekarska ogólna 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

5,20 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)) 95 % — 

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

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

25 % 5,64 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 
http://www.ncbir.gov.pl 

Numer środka pomocy państwa X 724/09 

Państwo członkowskie Polska
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Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

Nazwa regionu (NUTS) Mazowieckie 
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 Materials Engineers Group sp. z. o.o. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ustawa z dnia 8 października 2004 roku o zasadach finansowania 
nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 z późn. zm.) art. 15 ust. 1 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc 
Materials Engineers Group sp. z. o.o. 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 17.11.2008 

Sektor(-y) gospodarki Badania i analizy techniczne 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

0,04 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)) 50 % 20 % 

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

25 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 
http://www.ncbir.gov.pl 

Numer środka pomocy państwa X 725/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

Nazwa regionu (NUTS) Dolnośląskie 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a)
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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 LASERTEX Przedsiębiorstwo Wdrażania 
Postępu Naukowo – Technicznego sp. z. o.o. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ustawa z dnia 8 października 2004 roku o zasadach finansowania 
nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 z późn. zm.) art. 15 ust. 1 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc 
LASERTEX Przedsiebiorstwo Wdrazania Postepu Naukowo – Technicz
nego sp. z. o.o. 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 12.11.2008 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych 
i nawigacyjnych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

0,27 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)) 75 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 
http://www.ncbir.gov.pl 

Numer środka pomocy państwa X 726/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

Nazwa regionu (NUTS) Wielkopolskie 
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
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Nazwa środka pomocy Pomoc na badania i rozwój dla ITTI sp. z. o.o. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ustawa z dnia 8 października 2004 roku o zasadach finansowania 
nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 z późn. zm.) art. 15 ust. 1 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc 
ITTI sp. z. o.o. 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 15.12.2008 

Sektor(-y) gospodarki Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, pozostała gdzie 
indziej niesklasyfikowana 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

0,52 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)) 50 % 25 % 

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

25 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 
http://www.ncbir.gov.pl
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