
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 153/10) 

Numer środka pomocy państwa X 824/09 

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. (9) 

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/102/13666/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 0,98 (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%20102.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 825/09 

Państwo członkowskie Polska
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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. (10) 

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/143/13673/IT1-C/U/09 

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

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 5.3.2009 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

PLZ 0,76 (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%20143.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 826/09 

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. (11)
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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/153/13668/IT1-C/U/09 

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

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 5.3.2009 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

PLZ 0,95 (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%20153.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 827/09 

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. (12) 

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/154/13667/IT1-C/U/09 

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

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 5.3.2009 

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

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

PLZ 1,13 (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%20154.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 828/09 

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. (13) 

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/155/13669/IT1-C/U/09 

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

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 5.3.2009 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

PLZ 0,98 (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 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%20155.pdf
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