
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 98/06) 

Numer pomocy X 123/2010 

Państwo członkowskie Słowenia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego SI 

Nazwa regionu (NUTS) Pomurska 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Služba Vlade Republike Slovenija za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko 
Kotnikova 28 
1000 Ljubljana 
http://www.svlr.gov.si/ 

Nazwa środka pomocy Razvojne podpore Pomurski regiji - majhna in srednje velika podjetja 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010 
- 2015. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 04.02.2010 - 31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,10 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 na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 
26) 

50,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/Novice/SZJ-vlada/Program_Pomurje.pdf
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http://www.svlr.gov.si/
http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/Novice/SZJ-vlada/Program_Pomurje.pdf


Numer pomocy X 127/2010 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 604/2009 

Nazwa regionu (NUTS) ANCONA 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Provincia di Ancona 
Via Ruggeri, 3 - 60131 Ancona 
www.formazione.provincia.ancona.it 

Nazwa środka pomocy Avviso Pubblico per la concessione di incentivi per la frequenza di corsi 
di formazione a domanda individuale - voucher formativi per destina
tari di ammortizzatori sociali in deroga POR FSE 2007/2013 Asse 
I Adattabilità Asse II Occupabilità 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

DGP Provincia di Ancona n. 604 del 22/12/2009 pubblicata sul BUR 
Marche n. 123 del 31/12/2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 14.01.2010 - 31.12.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR Marche FSE 2007/2013 approvato con C (2007) 5496 del 08/11/ 
2007 - 0,40 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25,00 % 20 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.istruzioneformazionelavoro.it/viewdoc.asp?CO_ID=7103 

Numer pomocy X 128/2010 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL
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http://www.formazione.provincia.ancona.it
http://www.istruzioneformazionelavoro.it/viewdoc.asp?CO_ID=7103


Nazwa regionu (NUTS) Legnicki 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Minister Gospodarki 
ul. Plac Trzech Krzyży 3/5 
00-507 Warszawa 
www.mg.gov.pl 

Nazwa środka pomocy Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

1. Uchwała Rady Ministrów nr 222/2009 z 8 grudnia 2009 r. 
„Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Volkswagen 
Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, pod nazwą: Linia produk
cyjna silników nowej generacji Diesla 1,6 TDI Common Rail, 
w latach 2009-2010”. 

2. Umowa z dnia 28 grudnia 2009 r. o udzielenie pomocy publicznej 
w formie dotacji celowej, zawarta pomiędzy Ministrem Gospodarki 
a Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 28.12.2009 

Sektor(y) gospodarki Produkcja pojazdów samochodowych, Produkcja pojazdów samocho
dowych 

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

11,70 PLZ (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 % 

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na 
zatrudnienie (art. 13) Program pomocy 

24,00 % — 

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na 
zatrudnienie (art. 13) Pomoc ad hoc (art. 13 
ust.1) 

5,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/D785AA27-7074-4793-83E2-1DFDC7187EEB/59159/volkswagen.pdf 

link bezpośredni 

Numer pomocy X 129/2010 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL
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http://www.mg.gov.pl
http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/D785AA27-7074-4793-83E2-1DFDC7187EEB/59159/volkswagen.pdf


Nazwa regionu (NUTS) Miasta Lódz 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Minister Gospodarki 
ul. Plac Trzech Krzyży 3/5 
00-507 Warszawa 
www.mg.gov.pl 

Nazwa środka pomocy Fujitsu Services Sp. z o.o. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

1. Uchwała Rady Ministrów nr 250/2009 z 22 grudnia 2009 r. 
„Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Fujitsu Services 
Sp. z o.o. w Łodzi pod nazwą: Centrum Wsparcia Technicznego 
i Obsługi Klientów, w latach 2009 – 2011”. 

2. Umowa z dnia 29 grudnia 2009 r. o udzielenie pomocy publicznej 
w formie dotacji celowej, zawarta pomiędzy Ministrem Gospodarki 
a Fujitsu Services Sp. z o.o. 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 29.12.2009 

Sektor(y) gospodarki Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie 
informatyki i działalności powiązane, Działalność związana 
z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

1,40 PLZ (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 % 

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na 
zatrudnienie (art. 13) Program pomocy 

15,00 % — 

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na 
zatrudnienie (art. 13) Pomoc ad hoc (art. 13 
ust.1) 

3,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/D785AA27-7074-4793-83E2-1DFDC7187EEB/59160/Fujitsu.pdf 

link bezpośredni 

Numer pomocy X 130/2010 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL
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http://www.mg.gov.pl
http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/D785AA27-7074-4793-83E2-1DFDC7187EEB/59160/Fujitsu.pdf


Nazwa regionu (NUTS) Rzeszowsko-tarnobrzeski 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Minister Gospodarki 
ul. Plac Trzech Krzyży 3/5 
00-507 Warszawa 
www.mg.gov.pl 

Nazwa środka pomocy MTU Aero Engines Poslka Sp. z o.o. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

1. Uchwała Rady Ministrów z dnia 22 grudnia w sprawie ustano
wienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe 
inwestycji realizowanej przez MTU Aero Engines Polska Sp. 
z o.o. w Tajęcinie k. Rzeszowa pod nazwą: Centrum produkcyjne 
komponentów do silników lotniczych, centrum serwisowe 
silników lotniczych oraz centrum inżynieryjne (B i R), w latach 
2009-2012” 

2. Umowa o udzielenie pomocy publicznej pomiędzy Ministrem 
Gospodarki a MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 29.12.2009 

Sektor(y) gospodarki Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych 
maszyn, Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych 
i podobnych maszyn 

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

12,48 PLZ (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 % 

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na 
zatrudnienie (art. 13) Program pomocy 

33,50 % — 

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na 
zatrudnienie (art. 13) Pomoc ad hoc (art. 13 
ust.1) 

4,83 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/D785AA27-7074-4793-83E2-1DFDC7187EEB/59190/mtu.pdf 

link bezpośredni
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http://www.mg.gov.pl
http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/D785AA27-7074-4793-83E2-1DFDC7187EEB/59190/mtu.pdf

