
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 22/09) 

Numer środka pomocy państwa X 660/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Hamburg 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
Stadthausbrücke 8 
20355 Hamburg 
DEUTSCHLAND 

http://www.hamburg.de/umwelt 

Nazwa środka pomocy Vorerwärmung von Kesselspeisewasser durch Wärmerückgewinnung 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 44 LHO (Hamburg) 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc 
HOBUM Oleochemicals GmbH 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 1.7.2009 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

0,01 EUR (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 % 

Pomoc w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

30 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.hamburg.de/start-teilnehmer/1281752/eg-gruppenfreistellungsverordnung.html
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http://www.hamburg.de/umwelt
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Numer środka pomocy państwa X 669/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

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

Organ przyznający pomoc Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
ul. ks. Skorupki 4 
00-546 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

http://www.ncbir.gov.pl 

Nazwa środka pomocy Udzielanie pomocy za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Artikuł 4 ust. 5 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 115, poz. 789), rozporządzenie 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 2009 r. 
w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośred
nictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 89, 
poz. 732) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 18.6.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

80,00 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)) 80 % 20 % 

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

60 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

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

100 % — 

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

880 900 PLN — 

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

200 000 PLN — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.ncbir.pl/www/images/doc/spb/Konkurs/Rozporzadzenie%20o%20pomocy%20pulicznej.pdf
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Numer środka pomocy państwa X 670/09 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Oberösterreich 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Amt der oberösterreichischen Landesregierung 
Amt der oö LR 
Dirketion Verfassungsdienst 
4021 Linz 
ÖSTERREICH 

http://www.ooe.gv.at 

Nazwa środka pomocy Förderungsrichtlinien des Landes Oberösterreich für gewässerökolo
gische Maßnahmen für Wettbewerbsteilnehmer 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Allgemeine Förderungsrichtlinien des Landes Oberösterreich 

Rodzaj środka pomocy Allgemeine Förderungsrichtlinien des Landes Oberösterreich 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 6.7.2009–31.10.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

2,00 EUR (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 % 

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsię
biorstwom zastosowanie norm surowszych 
niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony 
środowiska lub podniesienie poziomu 
ochrony środowiska w przypadku braku 
norm wspólnotowych (art. 18) 

10 % 24 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/SID-595A8C2F-ACA92550/ooe/hs.xsl/86736_DEU_ 
HTML.htm 

Numer środka pomocy państwa X 671/09 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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http://www.ooe.gv.at
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/SID-595A8C2F-ACA92550/ooe/hs.xsl/86736_DEU_HTML.htm
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Nazwa regionu (NUTS) East Midlands, West Midlands 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Birmingham City University 
City North Campus 
Birmingham 
West Midlands 
B42 2SU 
UNITED KINGDOM 

http://www.bcu.ac.uk 

Nazwa środka pomocy The HEFCE Economic Challenge Investment Fund (ECIF) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

A higher education corporation by virtue of the Education Reform Act 
1988 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 27.4.2009–30.9.2010 

Sektor(-y) gospodarki Przetwórstwo przemysłowe, dostawa wody; gospodarowanie ściekami 
i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, budownictwo, 
handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 
i motocykli, działalność zwiazana z obsługą rynku nieruchomości 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,33 GBP (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Inne – Training Programme 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 80 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bcu.ac.uk/docs/downloads/business/ECIF%20GBER%20Info%20for%20the%20BCU%20website% 
20-%203.08.09.doc 

http://www.bcu.ac.uk/gber 

Numer środka pomocy państwa X 673/09 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Northern Ireland 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c)
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Organ przyznający pomoc InterTradeIreland 
Old Gasworks Business Park 
Kilmorey Street 
Newry 
Co. Down 
Northern Ireland 
BT34 2DE 
UNITED KINGDOM 

http://www.intertradeireland.com 

Nazwa środka pomocy Fusion — Phase III 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

European Communities Act 1972 
British Irish Agreement Act 1999 Section 2.3 Part 7 of Annex II of the 
Act empowers InterTradeIreland to invest, grant aid or lend for the 
purposes of its function 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XT 46a/04 

Czas trwania pomocy 8.6.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

2,50 GBP (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 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.statutelaw.gov.uk/legResults.aspx?ActiveTextDocId=1374459&source=OPSI 

http://www.intertradeireland.com/index.cfm/area/information/page/State%20Aid
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