
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 331/03) 

Numer środka pomocy państwa X 36/10 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

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

Organ przyznający pomoc 16 Instytucji Zarządzających 16 Regionalnymi Programami Operacyj
nymi 
Patrz załącznik 1 
Patrz załącznik 2 

Nazwa środka pomocy Program pomocy regionalnej w ramach regionalnych programów 
operacyjnych 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz.712) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 3.11.2007–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

PLZ 2 100 000 000,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

art. 54 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 
11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europej
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE z 31.7.2006 r. L Nr 210 str. 25) 
i Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego 
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (DZ. Urz. z 31.7.2006 
L Nr 210 str. 12) – 1 785 000 000,00 PLZ (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 

50,00 % 20 % 

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

50,00 % —
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/programy_regionalne/Documents/ 
03d30cb62b69475ab29ab9fc8294b845NOWEINW ESTYCJE1931399.pdf 

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/programy_regionalne/Documents/ 
b0b1d64ec56848f693474dd59711013dd08713.pdf 

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/programy_regionalne/Documents/ 
d08e83.pdf 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO/strony/Organizacja_Programow_Regionalnych.aspx 

Numer środka pomocy państwa X 45/10 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

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

Organ przyznający pomoc Starosta – około 340 podmiotów 
załącznik 
załącznik 

Nazwa środka pomocy Refundacja kosztów szkoleń ze środków Funduszu Pracy 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud
nienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz 415, 
z późn. zm.) 
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 
2009 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów 
szkoleń i wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne od 
refundowanych wynagrodzeń (Dz. U. Nr 215, poz. 1669) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 2.1.2010–30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

PLZ 16,00 (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 %
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Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 55,00 % 20 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 80,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://158.66.1.108/_files_/akty_prawne_2006/akty_wykonawcze/dziennik/091230_rozp_ref_koszt_szk.pdf 

http://158.66.1.108/_files_/akty_prawne_2006/ustawy/090210_ust_o_prom_zatr.doc 

http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867745&pT=details&sP=CONTENT, 
objectID,868196 

Numer środka pomocy państwa X 52/10 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 1251/10/08100 

Nazwa regionu (NUTS) Strední Cechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, 
Strední Morava, Moravskoslezko 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 
www.mpo.cz 

Nazwa środka pomocy Záruka-3. výzva 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně někte
rých souvisejících zákonů 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 5.1.2010–31.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 770,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje CZK 1 500,00 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Gwarancja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

SF-ERDF 85 %; státní rozpočet 15 % – 654,50 CZK (w mln)
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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 

40,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mpo-oppi.cz/zaruka/#vyzva3 

Numer środka pomocy państwa X 106/10 

Państwo członkowskie Dania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 10/00385 

Nazwa regionu (NUTS) DANMARK 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Erhvervs- og Byggestyrelsen 
Langelinie Allé 17 
2100 Københvn Ø 
ebst@ebst.dk 

Nazwa środka pomocy Fornyelsesfonden, 
Fonden til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Lov nr. 113 af 1. februar 2010 om fond til grøn omstilling og erhver
vsmæssig fornyelse 
Lovtidende A af 2. februar 2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 4.2.2010–31.12.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

DKK 300,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja, Gwarancja, Zaliczki zwrotne, Pożyczka 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Rådets Forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den 
Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1260/1999 – 50,00 DKK (w mln)
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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 % 20 % 

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

25,00 % — 

Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

20,00 % — 

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 % 20 % 

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 % 20 % 

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

15,00 % — 

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

60,00 % 20 % 

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

45,00 % 20 % 

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

45,00 % 20 % 

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 50,00 % 20 % 

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

50,00 % — 

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

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 65,00 % 20 % 

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

40,00 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75,00 % — 

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

85,00 % — 

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

100,00 % — 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

10 000 000,00 DKK —
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Pomoc na usługi doradcze w zakresie inno
wacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36) 

10 000 000,00 DKK — 

Pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko 
wykwalifikowanego personelu (art. 37) 

10 000 000,00 DKK — 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 35,00 % 20 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 70,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.fornyelsesfonden.dk 

Numer środka pomocy państwa X 134/10 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

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

Organ przyznający pomoc Ochotnicze Hufce Pracy 
Załącznik nr 1 – lista adresowa 16 Wojewódzkich Komend OHP oraz 
Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży (łącznie 65 jednostek) 
www.ohp.pl 

Nazwa środka pomocy Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud
nienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze 
zm.) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 
2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze 
środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym 
pracownikom 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany X 
Dostosowanie przepisów programu XT11/2005 do warunków określo
nych w rozdziale I, sekcji 8 rozdziału II oraz rozdziale III rozporzą
dzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznają
cego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem 
w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214, 9.8.2008) 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

PLZ 190,00 (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 ogólne (art. 38 ust. 2) 60,00 % 80 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://158.66.1.108/_files_/akty_prawne_2006/akty_wykonawcze/teksty/090105_rozp_ref_wyn_mlod.pdf 

http://ohp.pl/files/0000003873.doc
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