
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 87/05) 

Numer środka pomocy państwa X 95/10 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) BOLZANO-BOZEN 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
UFFICIO RISPARMIO ENERGETICO 
BOLZANO, VIA MENDOLA 33 
http://www.provincia.bz.it/acque-energia/amministrazione/uffici- 
collaboratori.asp 

Nazwa środka pomocy REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DIMOSTRA
TIVO 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Art. 5, comma 1, lettera b della Legge Provinciale del 13 febbraio 
1997, n. 4 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc – ABD AIRPORT BOLZANO DOLOMITI SNC 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 30.12.2008 

Sektor(-y) gospodarki TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

— 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

regolamento n. 800/2008 – 0,30 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

20 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 
http://www.provincia.bz.it/europa/it/sviluppo-finanziamenti/obiettivi-linee-intervento.asp
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Numer środka pomocy państwa X 363/10 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) TRENTO 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Trentino Sviluppo Spa 
Via Zeni 8 
Rovereto (Trento) 
wwww.trentinosviluppo.it 

Nazwa środka pomocy Criteri e modalità per la partecipazione al capitale delle imprese e a 
fondi mobiliari chiusi 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge provinciale n. 6/1999 
Deliberazione di Giunta provinciale n. 1820 del 5.8.2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 6.8.2010–5.8.2020 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

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 formie kapitału podwyższonego 
ryzyka (art. 28 – 29) 

1,5 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

www.delibere.provincia.tn.it 

Cercare Delibere e immettere numero 1820 e data (5 agosto 2010) 

Numer środka pomocy państwa X 375/10 

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 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa 
www.parp.gov.pl
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Nazwa środka pomocy Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 – Wytyczne 
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Patrz Załącznik 1 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 326/2009 

Czas trwania pomocy 15.6.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

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. 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 31.7.2006r. 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) – 388,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

50 % — 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 30 % 

Program pomocy 50 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/pp/Lists/Prawo%20Polskie/Attachments/18/Rozp_MRR_PARP_dla_dz_ 
81_82_POIG_020610.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 378/10 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 34341/10/08100/0800 

Nazwa regionu (NUTS) Czech Republic 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 
http://www.mpo.cz
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Nazwa środka pomocy Poradenství – 1. 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 Prolongation X 39/2008 

Czas trwania pomocy 1.10.2008–31.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

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 

SF-ERDF – 85,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mpo-oppi.cz/poradenstvi/
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