
IV 

(Informacje) 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

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 109/01) 

Numer środka pomocy państwa X 146/10 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 934/10/GR 

Nazwa regionu (NUTS) Czech Republic 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a), Obszary nieobjęte pomocą 

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 – Standardní 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 11.3.2010–31.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 1 961,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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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/2010/03/zadavaci-dok-gacr-2011-stand.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 147/10 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 9993/10/08100/08000 

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

Organ przyznający pomoc Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 
www.mpo.cz 

Nazwa środka pomocy ICT a strategické služby – 3. výzva 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně někte
rých souvisejících zákonů 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 10.3.2010–31.12.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 1 470,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

SF-ERDF (85 %) – 1 249,50 CZK (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 

40,00 % 20 % 

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

50,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mpo-oppi.cz/ict-a-strategicke-sluzby/
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Numer środka pomocy państwa X 148/10 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 938/10/GR 

Nazwa regionu (NUTS) Czech Republic 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a), Obszary nieobjęte pomocą 

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 – Doktorské granty 

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 11.3.2010–31.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 162,00 (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-dg.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 149/10 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 936/10/GR 

Nazwa regionu (NUTS) Czech Republic 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a), Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Grantová agentura České republiky 
Národní 3 
Praha 1 
www.gacr.cz
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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 11.3.2010–31.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 56,00 (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/2010/03/zadavaci-dok-gacr-2011-bilat.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 150/10 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 935/10/GR 

Nazwa regionu (NUTS) Czech Republic 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a), Obszary nieobjęte pomocą 

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 – postdoktorské 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 11.3.2010–31.12.2011 

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
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Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 266,00 (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/2010/03/zadavaci-dok-gacr-2011-pd.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 151/10 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 937/10/GR 

Nazwa regionu (NUTS) Czech Republic 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a), Obszary nieobjęte pomocą 

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 – projekty EUROCORES 

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 11.3.2010–31.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 35,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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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/2010/03/zadavaci-dok-gacr-2011-euro_1st.pdf 

http://civetta.gacr.cas.cz/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/zadavaci-dok-gacr-2011-euro_2st.pdf
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