
IV 

(Informacje) 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

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 313/01) 

Numer środka pomocy państwa X 350/10 

Państwo członkowskie Bułgaria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) 
България, гр. София 1052 
ул. „Славянска“ № 8 
www.mee.government.bg 

www.mee.government.bg 
http://www.mee.government.bg/ind/invest.html 

Nazwa środka pomocy Финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална 
квалификация 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Закон за насърчаване на инвестициите (обнародван ДВ, бр. 37 
от 2004 г, с последни изменения и допълнения, бр. 41 от 2009 г. 
бр. 18 от 2010 г.) 
http://www.mee.government.bg/ind/doc_invest/ZNI.doc 

Правилник за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите 
(ППЗНИ, обнародван, ДВ, бр. 76 от 2007 г., изм. и доп., бр. 20 от 
17.3.2009 г. и последни изменения и допълнения бр. 62 от 
10.8.2010 г.) Основно глави: – първа, шеста, осма и девета, ДР и ПЗР 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany X427/2009 
да 

Czas trwania pomocy 1.5.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

BGN 30,00 (w mln)
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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 specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mee.government.bg/ind/doc_invest/PRAVILNIK_ZNI.rtf 

Numer środka pomocy państwa X 353/10 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 611-40306/0027 

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

Organ przyznający pomoc Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrauchers
chutz (BMELV) 
D-11055 Berlin 
http://bmelv.de 

Nazwa środka pomocy Bund: Programm des BMELV zur Förderung der Exportaktivitäten der 
deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft 611-40306/0027 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Programm des BMELV zur Förderung der Exportaktivitäten der deuts
chen Agrar- und Ernährungswirtschaft 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 20.9.2010–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbio
rach, Produkcja artykułów spożywczych, Produkcja napojów, Produkcja 
maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 6,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja
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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 rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 
26) 

50,00 % — 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.agrarexportfoerderung.de/de/exportfoerderprogramm 

Numer środka pomocy państwa X 369/10 

Państwo członkowskie Łotwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Latvijas Republikas Vides ministrija 
Peldu iela 25, Rīga, Latvija LV-1494 
www.vidm.gov.lv 

Nazwa środka pomocy atklātais konkurss “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai ražosānas ēkās” 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr. 521 “Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto proejktu atklāta konkursa 
“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražo 
šanas ēkās” nolikums” 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 29.6.2010–1.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

LVL 9,84 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji —
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W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

45,00 % 10 % 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych (art. 23) 

45,00 % 10 % 

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

50,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=212348 

Numer środka pomocy państwa X 371/10 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

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

Organ przyznający pomoc Minister Gospodarki 
ul. Plac Trzech Krzyży 3/5 
00-507 Warszawa 
www.mg.gov.pl 

Nazwa środka pomocy Program wieloletni pomocy – dotacja na utworzenie nowych miejsc 
pracy dla Nokia Siemens Network Sp. z o.o. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Uchwała Rady Ministrów nr 46/2010 z 23 marca 2010 r. „Wsparcie 
finansowe inwestycji realizowanej przez Nokia Siemens Network Sp. 
z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Centrum rozwoju oprogramowania, 
w latach 2010 – 2011”. 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 5.8.2010 

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

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

PLZ 4,61 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji —
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W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

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 

30,00 % — 

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na 
zatrudnienie (art. 13) Pomoc ad hoc (art. 13 
ust.1) 

8,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mg.gov.pl/files/upload/7831/nokia.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 383/10 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego IT 

Nazwa regionu (NUTS) MOLISE 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc REGIONE MOLISE 
Via XXIV Maggio,130 
86100 CAMPOBASSO (Italia) 
http://www.regione.molise.it 

Nazwa środka pomocy POR FESR MOLISE 2007/2013 Attività 1.2.4 «Incentivi per lo start-up 
di imprese innovative e sostegno ai processi di spin off» 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Delibera di Giunta regionale n. 24 del 11/1/2008; 
Delibera di Giunta regionale n. 437 del 21/4/2009; 
Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 10 dell’8/5/2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 8.5.2009–31.12.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,40 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 5,00 (w mln) 

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

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FESR – 3,68 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 

15,00 % 30 % 

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

25,00 % —
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Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

30,00 % — 

Pomoc na rzecz małych przedsiębiorstw 
nowo utworzonych przez kobiety (art. 16) 

15,00 % — 

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsię
biorstwom zastosowanie norm surowszych 
niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony 
środowiska lub podniesienie poziomu 
ochrony środowiska w przypadku braku 
norm wspólnotowych (art. 18) 

35,00 % 30 % 

Pomoc na nabycie nowych środków trans
portu spełniających normy surowsze niż 
normy wspólnotowe lub podnoszących 
poziom ochrony środowiska w przypadku 
braku norm wspólnotowych (art. 19) 

35,00 % 30 % 

Pomoc na szybkie przystosowanie MŚP do 
przyszłych norm wspólnotowych (art. 20) 

25,00 % — 

Pomoc w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

60,00 % 30 % 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na układy kogeneracji o wysokiej 
sprawności (art. 22) 

45,00 % 30 % 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych (art. 23) 

45,00 % 30 % 

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 50,00 % 30 % 

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

50,00 % — 

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27) 50,00 % — 

Pomoc w formie kapitału podwyższonego 
ryzyka (art. 28 – 29) 

1,50 EUR — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50,00 % 30 % 

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

25,00 % 30 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

65,00 % — 

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

50,00 % — 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

1,25 EUR — 

Pomoc na usługi doradcze w zakresie inno
wacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36) 

0,20 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://europa.molisedati.it/web/ue.nsf/(InfoInternet)/B736AFD3424ECD37C12575B30039A602? 
OpenDocument
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