
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 21/08) 

Numer środka pomocy państwa X 648/09 

Państwo członkowskie Luksemburg 

Numer referencyjny państwa członkowskiego R001/RDI2009 

Nazwa regionu (NUTS) Luxembourg (Grand-Duché) 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Ministère de l'économie et du commerce extérieur 
Luxembourg 

http://www.eco.public.lu/ 

Nazwa środka pomocy Aides aux projets/programmes de R & D, aux études de faisabilité 
technique, à la protection de la propriété industrielle technique, aux 
jeunes entreprises innovantes, aux services de conseil en innovation et 
de soutien à l’innovation, au détachement temporaire de personnel 
hautement qualifié 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Loi du 5 juin 2009 ayant pour objet 
1) la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation 
2) les missions de l'Agence nationale pour la promotion de l'innova

tion et de la recherche 
3) la création d'un Fonds spécial pour la promotion de la recherche, du 

développement et de l'innovation et 

Modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 
1) le développement et la diversification économiques 
2) l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de 

l’économie 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany N 72/96 

Czas trwania pomocy 1.7.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

32,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dopłata do oprocentowania, 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 % —
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Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 80 % 

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

25 % 60 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

Pomoc na pokrycie kosztów praw własności 
przemysłowej dla MŚP (art. 33) 

100 % — 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

1 000 000 EUR — 

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

200 000 EUR — 

Pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko 
wykwalifikowanego personelu (art. 37) 

— — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2009/0150/a150.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 653/09 

Państwo członkowskie Słowenia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego SI 

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

Organ przyznający pomoc Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
Tivolska Cesta 30 
SI-1000 Ljubljana 
SLOVENIJA 

http://www.arrs.gov.si/sl/ 

Nazwa środka pomocy Raziskave in razvoj: projekti temeljnega in aplikativnega raziskovanja, 
ciljni raziskovalni programi in sofinanciranje mednarodnih raziskav in 
projektov EUREKA 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Pravila o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti (Št. 
dokumenta: 442-2/2008-6, z dne 8.6.2009) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 6.7.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

13,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje —
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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.arrs.gov.si/sl/agencija/akti/prav-drzavne-pomoci-rd.asp 

Numer środka pomocy państwa X 656/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

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

Organ przyznający pomoc Ministerstwo Gospodarki, Departament Wdrażania Programów Opera
cyjnych 
Pl. Trzech Krzyży 3/5 
00-507 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

http://www.mg.gov.pl 

Nazwa środka pomocy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie 
udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla 
gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospo
darka, 2007–2013 (Dz. U. Nr 75, poz. 638) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Patrz załącznik 1 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 20.5.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

882,80 PLN (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji —
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W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Artykuł 54 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 
11 lipca 2006 r. ustanawiające 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) – 750,38 PLN (w mln) 

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 % 70 % 

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

50 % — 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 55 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/055C1B74-E8E7-442F-B59C-380FCF28798D/54281/ 
rozpMG8maja09wsudzpomocy.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 658/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Regione Campania 
Regione Campania Settore Ricerca Scientifica 
Via Don Bosco 9/e 
80141 Napoli NA 
ITALIA 

http://www.regione.campania.it 

Nazwa środka pomocy Aiuti alle PMI, E-Government e società dell'informazione. Progetto me
tadistretto del settore I.C.T. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Decreto Dirigenziale n. 626 del 30.12.2005 e Decreto Dirigenziale n. 
52 del 3.3.2006. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 28.7.2009–31.12.2009 

Sektor(-y) gospodarki Informacja i komunikacja 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

3,10 EUR (w mln)
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Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

PO FESR Campania 2007-2013 — 1,55 milioni di EUR 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 70 % 

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

25 % 45 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf06/burc14or_06/decdir52_06/decdir52_06index.htm 

Numer środka pomocy państwa X 659/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Bayern 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc LfA Förderbank Bayern 
Königinstraße 17 
80539 München 
DEUTSCHLAND 

http://www.lfa.de 

Nazwa środka pomocy Bayerisches Programm zum verstärkten Ausbau von Tiefengeothermie- 
Wärmenetzen 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Richtlinien zur Durchführung des Bayerischen Programms zum ver
stärkten Ausbau von Tiefengeothermie-Wärmenetzen (Richtlinien Geo
thermie-Wärmenetze — BayGW) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 17.7.2009–31.12.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

3,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dopłata do oprocentowania, 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 % 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych (art. 23) 

45 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://www.verkuendung-bayern.de/allmbl/jahrgang:2009/heftnummer:8/seite:243
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