
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 170/08) 

Numer środka pomocy państwa X 141/10 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego NL 

Nazwa regionu (NUTS) NOORD-NEDERLAND, OOST-NEDERLAND, WEST-NEDERLAND, 
ZUID-NEDERLAND 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Productschap Akkerbouw 
Productschap Akkerbouw 
Productschap Akkerbouw 
Stadhoudersplantsoen 12 
2517 JL Den Haag 

http://www.productschapakkerbouw.nl/algemeen/welkom 

Nazwa środka pomocy Wijziging I heffingsverordening PA vlasfonds 2009 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Artikelen 95 en 126, eerste en vierde lid, van de Wet op de bedrij
fsorganisatie; 
Artikelen 8, 10 en 19 van het Instellingsbesluit akkerbouwproducts
chappen; 
Artikel 6 van de Verordening PA bevoegdheden 2008. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany N 534/2003 
N 534/2003 

Czas trwania pomocy 12.2.2010–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,20 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja, Środek fiskalny 

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 na działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

100,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.ser.nl/~/media/DB_pbo_bladen/2010/01_20/pbo_009_20100212.ashx 
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Numer środka pomocy państwa X 211/10 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) LOMBARDIA 
Artykuł 107 ust. 3 lit. c), Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
Via Luigi Einaudi n. 23 – 25121 BRESCIA ITALIA 
www.bs.camcom.it 

Nazwa środka pomocy Bando di concorso per l'erogazione di contributi a favore delle imprese 
bresciane dei settori industria, artigianato, agricoltura, commercio, 
turismo e servizi per la formazione professionale di imprenditori, diri
genti, collaboratori familiari e dipendenti – anno 2010 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241 
Deliberazione camerale n. 25 del 26/2/2010 
Determinazione dirigenziale n. 89/PRO del 5/5/2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 5.5.2010–31.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,60 (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 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 50,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bs.camcom.it 

Home page>>Patrocini e contributi>>Bandi camerali>>Settore Industria 

http://www.bs.camcom.it 

Home page>>Patrocini e contributi>>Bandi camerali>>Settore Turismo 

http://www.bs.camcom.it 

Home page>>Patrocini e contributi>>Bandi camerali>>Settore Agricoltura 

http://www.bs.camcom.it 

Home page>>Patrocini e contributi>>Bandi camerali>>Settore Commercio 

http://www.bs.camcom.it
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Home page>>Patrocini e contributi>>Bandi camerali>>Settore Servizi 

http://www.bs.camcom.it 

Home page>>Patrocini e contributi>>Bandi camerali>>Settore Artigianato 

Numer środka pomocy państwa X 212/10 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) LOMBARDIA 
Artykuł 107 ust. 3 lit. c), Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
Via Luigi Einaudi n. 23 – 25121 BRESCIA ITALIA 
www.bs.camcom.it 

Nazwa środka pomocy Bando di concorso per l'erogazione di contributi alle imprese bresciane 
dei settori industria, artigianato, agricoltura, commercio, turismo 
e servizi per la partecipazione al «Master in Economia e Gestione 
Immobiliare» e al «Master in Economia e Gestione della Piccola 
e Media Impresa» – Convenzione anno 2010/2011 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241 
Deliberazione camerale n. 29 del 26/2/2010 
Determinazione dirigenziale n. 74/PRO del 23/4/2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 23.4.2010–30.6.2012 

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

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 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 50,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

www.bs.camcom.it 

Home page>>Patrocini e contributi>>Bandi camerali>>Settore Agricoltura 

www.bs.camcom.it 

Home page>>Patrocini e contributi>>Bandi camerali>>Settore Industria 

www.bs.camcom.it 

Home page>>Patrocini e contributi>>Bandi camerali>>Settore Turismo 

www.bs.camcom.it
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Home page>>Patrocini e contributi>>Bandi camerali>>Settore Artigianato 

www.bs.camcom.it 

Home page>>Patrocini e contributi>>Bandi camerali>>Settore Commercio 

www.bs.camcom.it 

Home page>>Patrocini e contributi>>Bandi camerali>>Settore Servizi 

Numer środka pomocy państwa X 216/10 

Państwo członkowskie Bułgaria 

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 конкурентен подбор на проекти с определен срок 
за кандидатстване: BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в 
малки и средни предприятия“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 8.6.2007 г., посл. бр. 31 
от 23.4.2010 г.): http://www.eufunds.bg/?cat=110 

— Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика“ 2007-2013, CCI Номер: 
2007BG161PO003: http://www.opcompetitiveness.bg/uploadfiles/ 
documents/opcompetitivenesseng_final_2007.pdf 

— Насоки за кандидатстване по открита процедура за конкурентен 
подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: 
BG161PO003-2.1.06 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 10.5.2010–10.8.2010 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych, Produkcja kakao, czeko
lady i wyrobów cukierniczych, Produkcja przypraw, Wytwarzanie goto
wych posiłków i dań, Produkcja artykułów spożywczych homogenizo
wanych i żywności dietetycznej, Produkcja pozostałych artykułów 
spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, Produkcja napojów 
bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód 
butelkowanych, Produkcja wyrobów tytoniowych, 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 farma
ceutycznych, Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, 
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicz
nych, Produkcja metali, Produkcja metalowych wyrobów gotowych, 
z wyłączeniem maszyn i urządzeń, Produkcja komputerów, wyrobów 
elektronicznych i optycznych, Produkcja urządzeń elektrycznych, 
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, Dzia 
łalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem 
odpadów; odzysk surowców, Działalność związana 
z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki 
i działalności powiązane, Działalność usługowa w zakresie informacji
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Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

BGN 97,79 (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 — 83,12 BGN (in millions) 

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_80.html 

Numer środka pomocy państwa X 217/10 

Państwo członkowskie Słowacja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego X 46/2009 

Nazwa regionu (NUTS) Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
Mierová 19 
827 15 Bratislava 212 
www.mhsr.sk 

Nazwa środka pomocy Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov 
priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v znení dodatku 
č. 1 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Zákon č. 523/2004 Z. z. 
— Zákon č. 231/1999 Z. z. 
— Zákon č. 172/2005 Z. z. 
— Zákon č. 528/2008 Z. z. 
— Zákon č. 431/2002 Z. z. 
— Zákon č. 435/2002 Z. z. 
— Zákon č. 502/2001 Z. z. 
— Zákon č. 460/1992 Zb. 
— Zákon č. 575/2001 Z. z. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 23.4.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo
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Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 18,89 (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 techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

70,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.economy.gov.sk/schema-statnej-pomoci/129960s 

http://www.opkahr.sk/files/articles/file/schemy_pomoci/schema%20-%2013SP.pdf
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