
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 127/02) 

Numer środka pomocy państwa X 165/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc CONSEJERÍA DE AGRICULTURA / Dirección General de Exolotaciones 
Agrarias y Calidad Alimentaria 
AVENIDA DE PORTUGAL SN. 06800 MÉRIDA 
http://www.juntaex.es/consejerias/agricultura-desarrollo-rural/ 
index-ides-idweb.html 

Nazwa środka pomocy Ayudas a las inversiones de pequeñas y medianas empresas en activos 
materiales para la comercialización de bovinos 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

DECRETO 25/2010, de 26 de febrero, por el que se regulan las ayudas 
a las inversiones en Pequeñas y Medianas Empresas en activos mate
riales para la comercialización de bovinos y se convocan para el año 
2010 (Diario Oficial de Extremadura n o 43, de 4 de marzo de 2010) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 5.4.2010–30.6.2014 

Sektor(-y) gospodarki Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,83 (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 i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

50,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/430O/10040029.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 166/10 

Państwo członkowskie Bułgaria
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Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Управляващ орган на Оперативна програма Развитие на конкурентоспо 
собността на българската икономика 
Република България, гр. София, ул. Славянска №8 
www.opcompetitiveness.bg 

Nazwa środka pomocy Открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени 
изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: 
BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия 
чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

- Постановление № 121 на Министерския съвет от 31.5.2007 г. за 
определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европ 
ейския съюз (обн., ДВ, бр. 45 от 8.6.2007 г., в сила от 8.6.2007 г., изм. 
и доп., бр. 38 от 11.4.2008 г., бр. 61 от 8.7.2008 г., бр. 81 от 
16.9.2008 г., изм., бр. 95 от 4.11.2008 г., доп., бр. 7 от 
27.1.2009 г., изм. и доп., бр. 16 о 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 29.3.2010–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, Produkcja wyrobów piekarskich 
i mącznych, Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych, 
Produkcja przypraw, Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, Produkcja 
artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej, 
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasy
fikowana, Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mine
ralnych i pozostałych wód butelkowanych, Produkcja wyrobów tyto
niowych, Produkcja wyrobów tekstylnych, Produkcja odzieży, 
Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych, Produkcja wyrobów 
z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy 
i materiałów używanych do wyplatania, Produkcja papieru i wyrobów 
z papieru, Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, 
Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy 
naftowej, Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, Produkcja 
podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych 
wyrobów farmaceutycznych, Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych, Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 
niemetalicznych, Produkcja metali, Produkcja metalowych wyrobów 
gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, Produkcja komputerów, 
wyrobów elektronicznych i optycznych, Produkcja urządzeń elektrycz
nych, Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, Produkcja 
pozostałego sprzętu transportowego, Produkcja mebli, Produkcja 
wyrobów, pozostała, Naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń, 
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, 
GAZ, PARĘ WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZA
CYJNYCH, DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI 
I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA 
Z REKULTYWACJĄ, BUDOWNICTWO, HANDEL HURTOWY 
I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
I MOTOCYKLI, TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA, 
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI 
GASTRONOMICZNYMI, INFORMACJA I KOMUNIKACJA, DZIAŁAL
NOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA, DZIAŁALNOŚĆ ZWIA
ZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ 
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, DZIAŁALNOŚĆ 
W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIE
RAJĄCA, ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; 
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, EDUKACJA, OPIEKA 
ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA 
Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ, POZOSTAŁA DZIAŁAL
NOŚĆ USŁUGOWA, GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE 
PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE 
WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NAWŁASNE POTRZEBY, ORGA
NIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE 

Rodzaj beneficjenta MŚP
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Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

BGN 19,56 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Европейски фонд за регионално развитие; Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 
2007-2013, одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 
2007BG161PO003 – 16,62 BGN (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 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_76.html 

Numer środka pomocy państwa X 167/10 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 12765/10/08100/08000 

Nazwa regionu (NUTS) Czech Republic 
Obszary mieszane 

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

Nazwa środka pomocy Rozvoj – 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; 
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 31.3.2010–31.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 2 000,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

SF-ERDF 85 % – 1 700,00 CZK (w mln)
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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 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mpo-oppi.cz/rozvoj/#vyzva3 

Numer środka pomocy państwa X 168/10 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego TACR/052/2010 

Nazwa regionu (NUTS) Czech Republic 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Technologická agentura České republiky 
Ruská 85/2412 
100 00 Praha 10 
www.tacr.cz 

Nazwa środka pomocy Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných 
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o podpoře výzkumu a vývoje) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 24.3.2010–31.12.2016 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 1 256,60 (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 % 20 % 

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

25,00 % 20 % 

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

80,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.tacr.cz

PL C 127/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.5.2010

http://www.mpo-oppi.cz/rozvoj/#vyzva3
http://www.tacr.cz
http://www.tacr.cz


Numer środka pomocy państwa X 171/10 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Regione Campania 
Via S. Lucia n. 81 
80132 Napoli 
www.regione.campania.it 

Nazwa środka pomocy Credito d’Imposta Regionale per Nuovi Investimenti Produttivi 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge Regionale n. 12 del 28 novembre 2007, articolo n. 3. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 17.3.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 60,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

P.O. FESR 2007-2013 Asse 2 Obiettivo 2.4 – 50,00 EUR (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 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.economiacampania.net/index001.php?part=articolo&ida=751
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