
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 153/04) 

Numer środka pomocy państwa X 133/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
ul. Pańska 81/83 
00-834 Warszawa 

www.parp.gov.pl 

Nazwa środka pomocy pomoc finansowa udzielana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsię
biorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
– regionalna pomoc inwestycyjna 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 
2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przed
siębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 24.4.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

PLZ 974,33 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628/2006 2006 w sprawie zastoso
wania art. 87 i 88 Traktatu do krajowej regionalnej pomocy inwesty
cyjnej – 5 845,99 PLZ (w mln)

PL C 153/20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.6.2010

http://www.parp.gov.pl


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 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mrr.gov.pl/prawo/obowiazujace_prawo/Documents/62e8389d5e94430aac59b91278e7fe7ad 
08414.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 135/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
ul. Pańska 81/83 
00-834 Warszawa 

www.parp.gov.pl 

Nazwa środka pomocy pomoc finansowa udzielana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsię
biorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospo
darka, 2007-2013 – pomoc na szkolenia 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 
2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przed
siębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 24.4.2008–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, Produkcja 
wyrobów, pozostała, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

PLZ 46,56 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

rozporządzenie Komisji nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. 
w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do 
pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, zmienionego 
przez rozporządzenie (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. – 
279,36 PLZ (w mln)

PL 11.6.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 153/21

http://www.mrr.gov.pl/prawo/obowiazujace_prawo/Documents/62e8389d5e94430aac59b91278e7fe7ad08414.pdf
http://www.mrr.gov.pl/prawo/obowiazujace_prawo/Documents/62e8389d5e94430aac59b91278e7fe7ad08414.pdf
http://www.parp.gov.pl


Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 45 % 10 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 45 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mrr.gov.pl/prawo/obowiazujace_prawo/Documents/62e8389d5e94430aac59b91278e7fe7ad 
08414.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 137/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
ul. Pańska 81/83 
00-834 Warszawa 

http://www.parp.gov.pl 

Nazwa środka pomocy pomoc finansowa na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elek
tronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
– pomoc na szkolenia 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 
2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przed
siębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju 
gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowa
cyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 153, poz. 956). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 22.8.2008–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, Produkcja 
wyrobów, pozostała, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

PLZ 25,56 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

rozporządzenie (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie 
zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy 
państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, zmienionego przez 
rozporządzenie (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004r. – 
130,36 PLZ (w mln)

PL C 153/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.6.2010

http://www.mrr.gov.pl/prawo/obowiazujace_prawo/Documents/62e8389d5e94430aac59b91278e7fe7ad08414.pdf
http://www.mrr.gov.pl/prawo/obowiazujace_prawo/Documents/62e8389d5e94430aac59b91278e7fe7ad08414.pdf
http://www.parp.gov.pl


Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 55 % — 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 55 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2008153095601.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 141/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa 

www.parp.gov.pl 

Nazwa środka pomocy pomoc finansowa udzielana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsię
biorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
2007-2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 
2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przed
siębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 24.4.2008–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, Produkcja 
wyrobów, pozostała, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

PLZ 280,13 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. 
w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do 
pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, zmienionego 
przez rozporządzenie (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004r. – 
1 680,79 PLZ (w mln)

PL 11.6.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 153/23

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2008153095601.pdf
http://www.parp.gov.pl


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 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mrr.gov.pl/prawo/obowiazujace_prawo/Documents/62e8389d5e94430aac59b91278e7fe7ad 
08414.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 235/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) CASTILLA-LEON 
Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
PLAZA DE CASTILLA Y LEÓN, 1 
47008 VALLADOLID 
ESPAÑA 

http://www.jcyl.es/ 

Nazwa środka pomocy Subvenciones a la inversión conforme a las directrices sobre las ayudas 
de estado de finalidad regional para el período 2007-2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Decreto 14/2009, de 5 de febrero, por el que se regulan las subven
ciones a la inversión conforme a las directrices sobre las ayudas de 
estado de finalidad regional para el período 2007-2013 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy ZmianyXR 76/2007 
MODIFICA LA XR 76/2007, QUE QUEDA DEROGADA POR LA 
PRESENTE AYUDA Y SUSTITUYE AL PROYECTO DE AYUDA 
N 337/2008 QUE FUE RETIRADO POR RECOMENDACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN 

Czas trwania pomocy 12.2.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 192,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dopłata do oprocentowania, Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—

PL C 153/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.6.2010

http://www.mrr.gov.pl/prawo/obowiazujace_prawo/Documents/62e8389d5e94430aac59b91278e7fe7ad08414.pdf
http://www.mrr.gov.pl/prawo/obowiazujace_prawo/Documents/62e8389d5e94430aac59b91278e7fe7ad08414.pdf
http://www.jcyl.es/


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 

20,00 % 20 % 

Pomoc dla nowo utworzonych małych przed
siębiorstw (art. 14) 

30,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla100/1239801003325/_/_/_

PL 11.6.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 153/25

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla100/1239801003325/_/_/_

