
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 153/07) 

Numer środka pomocy państwa X 464/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) COMUNIDAD VALENCIANA 
Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Agencia Valenciana de Fomento y Garantia Agraria 
Amadeo de Saboya 2 
46010 Valencia 
www.gva.es 

Nazwa środka pomocy Ayudas Inversión Productos Agricolas 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden de 2 abril de 2009, de la Consellería de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, por la que se aprueban las bases de las ayudas a las 
inversiones en mejora de las condiciones de transformación 
y comercialización de los productos agrícolas y de la alimentación, 
para el periodo 2009/2013 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XA7003/2008 
Adaptacion al Reglamento 800/2008 de 6 de agosto de Exención por 
Categorias 

Czas trwania pomocy 1.5.2009–31.12.2009 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja artykułów spożywczych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,10 (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) 

28,00 % — 

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

12,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/04/16/pdf/2009_3996.pdf
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Numer środka pomocy państwa X 821/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

Nazwa regionu (NUTS) Warszawski (SRE 2001) 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
Ul. Ks. I. Skorupki 4; 00-546 Warszawa 
www.ncbir.gov.pl 

Nazwa środka pomocy Pomoc na badania i rozwój dla LEK-AM Sp. z o.o. (6) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 roku o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 z późn. zm.); umowa 
nr KB/99/13665/IT1-C/U/09 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc – LEK-AM Sp. z o.o. 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 6.2.2009 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

PLZ 0,88 (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)) 60,00 % 10 % 

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

35,00 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.ncbir.pl/www/images/doc/initechI/pomoc/Decyzja%20LEK-AM%2099.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 822/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

Nazwa regionu (NUTS) Warszawski (SRE 2001) 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a)
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Organ przyznający pomoc Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
Ul. Ks. I. Skorupki 4; 00-546 Warszawa 
www.ncbir.gov.pl 

Nazwa środka pomocy Pomoc na badania i rozwój dla LEK-AM Sp. z o.o. (7) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 roku o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 z późn. zm.); umowa 
nr KB/100/13068/IT1-C/U/09 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc – LEK-AM Sp. z o.o. 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 6.2.2009 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

PLZ 1,30 (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)) 60,00 % 10 % 

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

35,00 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.ncbir.pl/www/images/doc/initechI/pomoc/Decyzja%20LEK-AM%20100.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 823/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

Nazwa regionu (NUTS) Warszawski (SRE 2001) 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
Ul. Ks. I. Skorupki 4; 00-546 Warszawa 
www.ncbir.gov.pl 

Nazwa środka pomocy Pomoc na badania i rozwój dla LEK-AM Sp. z o.o. (8) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 roku o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 z późn. zm.); umowa 
nr KB/101/13671/IT1-C/U/09 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc – LEK-AM Sp. z o.o. 

Zmiany istniejącego środka pomocy —

PL 11.6.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 153/39

http://www.ncbir.gov.pl
http://www.ncbir.pl/www/images/doc/initechI/pomoc/Decyzja%20LEK-AM%20100.pdf
http://www.ncbir.gov.pl


Data przyznania pomocy 6.2.2009 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

PLZ 1,20 (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)) 60,00 % 10 % 

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

35,00 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.ncbir.pl/www/images/doc/initechI/pomoc/Decyzja%20LEK-AM%20101.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 99/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) COMUNIDAD VALENCIANA 
Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc IMPIVA 
Plaza del Ayuntamiento 6 
46002 Valencia 
www.impiva.es 

Nazwa środka pomocy Programa de Creación de Empresas de Base Tecnológica y Programa de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico para PYME. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución de 21 de enero de 2010, del presidente del IMPIVA, por la 
que se convocan las ayudas dirigidas a empresas: Creación de Empresas 
de Base Tecnológica, Investigación y Desarrollo Tecnológico para PYME 
y Grandes Empresas y Expande, para los ejercicios 2010 y 2011. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 9.2.2010–31.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 30,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje —
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Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FEDER – 15,00 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50,00 % 25 % 

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

25,00 % 25 % 

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

75,00 % — 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

1 250 000,00 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.impiva.es
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