
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 19/06) 

Numer środka pomocy państwa X 732/09 

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 r. 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 14.11.2008 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

0,78 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)) 50 % 20 % 

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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Numer środka pomocy państwa X 733/09 

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 LEHRER-RYCHEL LILIANA „VINI” 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Art. 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania 
nauki (Dz.U. 169 z 2008 r., poz. 1049), Rozporządzenie Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 w sprawie 
kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych 
na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz.U. 
221 z 2007 r., poz. 1640), umowa nr 04248/C.ZR7-6/2008 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc 
LEHRER-RYCHEL LILIANA „VINI” 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 10.10.2008 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich 
i ciastek 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

0,59 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.mnisw.gov.pl 

Numer środka pomocy państwa X 734/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

Nazwa regionu (NUTS) Łódzkie 
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 dla badania i rozwój dla FOS „POLMO” ŁÓDŹ S.A. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Art. 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania 
nauki (Dz.U. 169 z 2008 r., poz. 1049), Rozporządzenie Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 w sprawie 
kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych 
na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz.U. 
221 z 2007 r., poz. 1640), umowa nr 04211/C.ZR7-6/2008 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc 
FOS „POLMO” LÓDZ S.A. 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 10.10.2008 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

0,42 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.mnisw.gov.pl 

Numer środka pomocy państwa X 735/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

Nazwa regionu (NUTS) Wielkopolskie 
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 na badania i rozwój dla GTX HANEX PLASTIC Sp. z o.o. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Art. 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania 
nauki (Dz.U. 169 z 2008 r., poz. 1049), Rozporządzenie Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 w sprawie 
kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych 
na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz.U. 
221 z 2007 r., poz. 1640), umowa nr 04243/C.ZR9-6/2008 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc 
GTX HANEX PLASTIC Sp. z o.o. 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 2.10.2008 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

0,29 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.mnisw.gov.pl 

Numer środka pomocy państwa X 736/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

Nazwa regionu (NUTS) Małopolskie 
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 EC ELECTRONICS Sp. z o.o. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Art. 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania 
nauki (Dz.U. 169 z 2008 r., poz. 1049), Rozporządzenie Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 w sprawie 
kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych 
na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz.U. 
221 z 2007 r., poz. 1640), umowa nr 04235/C.ZR7-6/2008
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Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc 
EC ELECTRONICS Sp. z o.o. 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 1.9.2008 

Sektor(-y) gospodarki Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo tech
niczne 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

0,29 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.mnisw.gov.pl
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