
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 18/08) 

Numer środka pomocy państwa X 174/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Anpassung an die AGFVO zum 1.1.2009 

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

Organ przyznający pomoc Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit 
Wilhelm-Buck-Str. 2 
01097 Dresden 
DEUTSCHLAND 

http://www.smwa.sachsen.de 

Nazwa środka pomocy Technologietransferförderung 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— §§ 23, 44 der Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische 
Haushaltsordnung — SäHO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. April 2001 (SächsGVBl. S. 153), zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866) geän
dert 

— Verwaltungsvorschriften zur SäHO (VwV-SäHO) vom 27. Juni 2005 
(SächsABl. SDr. S. S 226) zu §§ 23, 44 SäHO, durch Verwaltungs- 
vorschrift vom 28. Dezember 2006 (SächsABl. 2007 S. 180) geän
dert 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 84/07 

Czas trwania pomocy 15.1.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

10,50 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

CCI-Nr. 2007 DE 16 1 PO 004 — 7,90 EUR (in Mio.) 

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 

30 % 20 % 

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

200 000 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 
http://www.smwa.sachsen.de/de/TechnologieForschung/Infrastruktur/17512.html#block2
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Numer środka pomocy państwa X 717/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

Nazwa regionu (NUTS) Kujawsko-Pomorskie 
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 DIE – CUT S.C. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

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

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc 
DIE – CUT S.C. 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 12.12.2008 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

0,15 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 719/09 

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
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Nazwa środka pomocy Pomoc na badania i rozwój dla Suntech S.A. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

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

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc 
Suntech S.A. 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 15.9.2008 

Sektor(-y) gospodarki Działalność w zakresie telekomunikacji pozostałej 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

1,48 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 720/09 

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 Telesto 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. 238, poz. 2390. z późn. zm.) art. 15 ust. 1 

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

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 25.8.2008
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Sektor(-y) gospodarki Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, pozostała gdzie 
indziej niesklasyfikowana 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

0,74 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 % 14,65 % 

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

25 % 16,13 % 

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

Numer środka pomocy państwa X 721/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

Nazwa regionu (NUTS) Pomorskie 
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 Ivo Software 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. 238, poz. 2390. z późn. zm.) art. 15 ust. 1 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc 
Ivo Software Sp. z o.o. 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 21.10.2008 

Sektor(-y) gospodarki Działalność w zakresie programowania 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

0,09 PLN (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja
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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 % 19,7 % 

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

25 % 19,3 % 

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