
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) 

(2011/C 87/02) 

Numer środka pomocy państwa SA.32221 (11/X) 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

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

Organ przyznający pomoc Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
ul. Pańska 81/83 
00-834 Warszawa 
www.parp.gov.pl 

Nazwa środka pomocy Pomoc finansowa na badania, usługi doradcze i szkolenia udzielana 
przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospo
darka 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 
ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 
7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyj
nego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414 ze 
zm.) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 375/2010 

Czas trwania pomocy 26.8.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

— 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji —

PL C 87/92 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.3.2011

http://www.parp.gov.pl


W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

art. 54 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 
11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europej
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie 
(WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE z 31.7.2006 r. L 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. UE z 31.7.2006 L 210 str. 12) – 2 497,02 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 70 % 20 % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 80 % 20 % 

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

70 % — 

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

50 % — 

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

60 % 20 % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 55 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/pp/Lists/Prawo%20Polskie/Attachments/21/Rozp_MRR_PARP_ 
17082010.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.32222 (11/X) 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

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

Organ przyznający pomoc załącznik 1 
załącznik 1 
załącznik 1 

Nazwa środka pomocy Pomoc publiczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 
2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r Nr 239, poz. 1598) 
Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowa
dzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, 
poz. 1241) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation X 120/2010
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Czas trwania pomocy 21.12.2010–30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

— 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

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 Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecz
nego 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 1080/2006 Parlamentu Eutopejskiego 
i rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 
1783/1999 (Dz. Urz. UE z 31.7.2006r. L 210 str. 1) – 9 100,00 (w 
mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 55 % 20 % 

Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnianie pracowników niepełnospraw
nych (art. 41) 

75 % — 

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

50 PLZ — 

Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnienie pracowników znajdujących się 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 40) 

50 % — 

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

50 % — 

Pomoc na rekompensatę dodatkowych 
kosztów związanych z zatrudnieniem pracow
ników niepełnosprawnych (art. 42) 

100 % — 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102391598 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090840712 

Numer środka pomocy państwa SA.32508 (11/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) ANDALUCIA 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Junta de Andalucía 
Palacio San TelmoAvda. de Roma S/N Sevilla 41071 
http://www.juntadeandalucia.es/ 

Nazwa środka pomocy ANDALUCIA. Régimen de Ayudas para el desarrollo energético soste
nible 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Decreto 438/2010, de 14 de diciembre, por el que se modifica el 
Decreto 23/2009, de 27 de enero, por el que se establece el marco 
regulador de las ayudas a favor del medio ambiente y del desarrollo 
energético sostenible que se concedan por la Administración de la Junta 
de Andalucía. (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 255 de 
31/12/2010) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2011–31.12.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

— 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia,Dotacja na spłatę odsetek 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FEDER – 11,50 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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 % 20 % 

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

20 % 20 % 

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

45 % 20 % 

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

45 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/255/d/updf/d2.pdf

PL 18.3.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 87/95

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/255/d/updf/d2.pdf


Numer środka pomocy państwa SA.32514 (11/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) VALLE D'AOSTA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione autonoma Valle d'Aosta 
Direzione Agenzia regionale del lavoro 
via Garin 1 
11100 AOSTA 
http://www.regione.vda.it 

Nazwa środka pomocy Programma Operativo Occupazione Vda 2007-2013 – Aiuti alla 
formazione 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione della Giunta regionale n. 452 del 23 febbraio 2007 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2007–30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

— 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

2007 IT 052 PO014 – 8,89 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 20 % 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.vda.it/lavoro/nuova_progr_2007_2013/default_i.asp 

Numer środka pomocy państwa SA.32521 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) HAMBURG 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc HamburgischeWohnungsbaukreditanstalt 
20097 Hamburg,Besenbinderhof 31 
www.wk-hamburg.de 

Nazwa środka pomocy Programm A der Förderrichtlinie Modernisierung von Mietwohnungen 
2011 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 2 Absätze 3 und 4 des Gesetzes über die Wohnraumförderung in der 
Freien und Hansestadt Hamburg (Hamburgisches Wohnraumförderun
gsgesetz – HmbWoFG, HmbGVBl.2008,S. 74f); bei Programm D in 
Verbindung mit §§ 164 a Abs.3 Baugesetzbuch bei entsprechender 
Berücksichtigung von § 177 Baugesetzbuch (neu gefasst durch Bek. 
v. 23.9.2004 BGBl. I2414; zuletzt geändert durch Art. 4 G v. 
24.12.2008 BGBl. I3018;) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation X 118/2010 

Czas trwania pomocy 21.1.2011–30.6.2012 

Sektor(-y) gospodarki Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawio
nymi 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

— 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

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

20 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.wk-hamburg.de/fileadmin/pdf/download/2011_01_FoeRi_Modernisierung_Mietwohnungen.pdf 

http://www.wk-hamburg.de/fileadmin/pdf/download/2011_01_FoeRi_Modernisierung_Mietwohnungen.pdf
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