
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 98/04) 

Numer pomocy X 421/2009 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Czech Republic 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Grantová agentura České republiky 
Národní 3 
Praha 1 
www.gacr.cz 

Nazwa środka pomocy Program Grantové agentury České republiky na podporu základního 
výzkumu-Mezinárodní projekty 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných 
prostředků 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 13.03.2009 - 31.12.2009 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 38,00 (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)) 100,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://civetta.gacr.cas.cz/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/zadavaci-na2009-bilat.pdf 

Numer pomocy X 516/2009 

Państwo członkowskie Finlandia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) ETELA-SAVO 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Mikkelin kaupunki 
Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli 
www.mikkeli.fi 

Nazwa środka pomocy Lainan takaaminen uudelle investointihankkeelle 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Mikkelin kaupunginvaltuuston päätös 11.5.2009 § 97 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 11.05.2009 

Sektor(y) gospodarki Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 0,38 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 2,40 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Gwarancja 

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 i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

5,20 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

https://webdom.mikkeli.fi/kunnari/internet_mikkeli.nsf/3e12a7fcbc9e6736c22569d90040f1cd/ 
7B9F71D814902303C22575CF00323298?OpenDocument 

Numer pomocy X 611/2009 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

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

Organ przyznający pomoc 16 Instytucji Zarządzających 16 Regionalnymi Programami Operacyj
nymi (Zarządy Województw) 
Właściwy dla danego województwa 
Właściwa dla danego województwa, patrz załącznik nr 1 

Nazwa środka pomocy Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania 
pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu 
w ramach regionalnych programów operacyjnych 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 
2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału 
instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów 
operacyjnych (Dz. U. Nr 85, poz. 719), 

— Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712)
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 05.06.2009 - 31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

PLZ 5 740,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

art. 54 ust. 4 Rozporządzenia rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 
2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecz
nego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 
1260/1999 (Dz. Urz. UE z 31.7.2006 r. L Nr 210 str. 25) 
i Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Eutopejskiego 
i rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/ 
1999 (Dz. Urz. UE z 31.7.2006 r. L 210 str. 1) - 4 857,00 PLZ (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 

50,00 % 20 % 

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

50,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/programy_regionalne/Documents/rozp_ 
Min_Rozw_Reg_pomoc_dla_I_O_B.pdf 

Numer pomocy X 620/2009 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

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

Organ przyznający pomoc MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 
00-529 WARSZAWA 
UL. WSPÓLNA 1/3 
www.mnisw.gov.pl 

Nazwa środka pomocy Pomoc na realizację projektów rozwojowych 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Art. 9a ust. 6 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finan
sowania nauki (Dz.U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), Rozporządzenie 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 lutego 2009 r. 
w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na 
realizację projektów rozwojowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 28, poz. 178). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy -
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Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 06.03.2009 - 31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

PLZ 10,00 (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)) 50,00 % — 

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

25,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/58/42/5842/rozporzadzenie_MNiSW_projekty_rozwojowe_pomoc_ 
publiczna.pdf 

Numer pomocy X 654/2009 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) SCOTLAND 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Scottish Government 
European Structural Funds Division 
Meridian Court 
5 Cadogan Street 
Glasgow 
G2 6AT 
www.scotland.gov.uk/Topics/Business-Industry/support/17404/ 
StructuralFunds2007-2013 

Nazwa środka pomocy ERDF Priorities 1 & 2 Support Scheme Scotland 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

European Community Act 1998 
Office of the Queen's Printer for Scotland Statutory Instruments 2006 
No 304 (s. 3) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 22.06.2009 - 31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo
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Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 55.00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

ERDF Priorities 1&2 Scotland - 75.50 GBP (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

50,00 % — 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 100,00 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50,00 % 30 % 

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

25,00 % 35 % 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

1 000 000,00 GBP — 

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

1 000 000,00 GBP — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.scotland.gov.uk/Topics/Business-Industry/support/17404/latest-news/ESFStateAidNotificatiomn
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