
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 87/07) 

Numer środka pomocy państwa SA.32485 (11/X) 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, Abteilung III/4 
(Tourismus-Förderungen) 
Stubenring 1, 1011 Wien 
www.bmwfj.gv.at 

Nazwa środka pomocy TOP-Tourismus-Förderung 2011 – 2013 Teil A (Investition) und 
B (Jungunternehmer) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Richtlinien des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend für 
die TOP-Tourismus-Förderung 2011 – 2013 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 136/2008 

Czas trwania pomocy 19.1.2011–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Transport lądowy oraz transport rurociągowy, Działalność agentów 
i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki, Obiekty 
noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, Przy
gotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 
i pozostała gastronomiczna działalność usługowa, Działalność 
obiektów sportowych, Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyj
nego i sportowego, Działalność związana ze sportem, pozostała, Dzia 
łalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, Działalność 
usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, Hotele i podobne 
obiekty zakwaterowania, Działalność związana z grami losowymi 
i zakładami wzajemnymi, Pola kempingowe, włączając pola dla 
pojazdów kempingowych i pola namiotowe, Podawanie napojów, Fryz
jerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, Restauracje i ruchome 
placówki gastronomiczne, Pozostała działalność rozrywkowa 
i rekreacyjna, Zakwaterowanie pozostałe, Wynajem i zarządzanie nieru
chomościami własnymi lub dzierżawionymi, Badania i analizy tech
niczne, Działalność związana z projekcją filmów 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

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 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

20 % —
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Program pomocy 30 % 0 % 

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

25 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.oeht.at/page/media/download/top/RTOP2011.pdf 

Finanzierung und Förderung, Top-Tourismus-Förderung, Formulare und Richtlinien zum Download, TOP- 
Tourismus-Richtlinien 2011-2013 

Numer środka pomocy państwa SA.32488 (11/X) 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

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

Organ przyznający pomoc Narodowe Centrun Nauki 
ul. Gołębia 24 
31-007 Kraków 
www.ncn.gov.pl 

Nazwa środka pomocy Warunki i tryb udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za 
pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym 
Centrum Nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 617 i Nr 257, poz. 1726) 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy 
publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego 
Centrum Nauki (Dz.U. z 2011 r. Nr 8 poz. 34) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 26.1.2011–30.6.2014 

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 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 80 % 20 %
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Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 
ust. 2 lit. c)) 

60 % 20 % 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.ncn.gov.pl/download/pdf/rozporzadzenia%20ministra/Rozporzadzenie-pomoc%20publiczna.pdf 

http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/12/57/12572/Dz._U._Nr8poz._34.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.32528 (11/X) 

Państwo członkowskie Litwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego LT 

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

Organ przyznający pomoc Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius 
http://www.socmin.lt/ 

Nazwa środka pomocy 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 
prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1- 
SADM-11-V priemonė „Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. 
sausio 24 d. įsakymas Nr. A1-35 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų 
išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas 
ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-11-V priemonės „Žmogiškieji 
ištekliai INVEST LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ 
(Žin., 2011, Nr. 13-574) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 2.2.2011 – 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 —
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W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa, patvirtinta Europos 
Komisijos 2007 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. K(2007)4475; 
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedas, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 
789 (Žin., 2008, Nr.95- 3722) – 30,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=391690&p_query=&p_tr2= 

Numer środka pomocy państwa SA.32536 (11/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) SOUTH WEST 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc South West Regional Development Agency 
Sterling House 
Dix's Field 
Exeter 
Devon 
http://www.southwestrda.org.uk/ 

Nazwa środka pomocy Grant for Business Investment (GBI) for the South West 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Sections 7 and 8 Industrial Development Act 1982 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.2.2011–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 0,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje GBP 0,00 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Kredyt preferencyjny (z podaniem informacji na temat formy zabezpie
czenia),Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji —
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W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

2007 UK 16 1 PO 003 
2007 UK 16 2 PO 011 – 3,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

35 % — 

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

20 % — 

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

15 % — 

Program pomocy 30 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.southwestrda.org.uk/working_with_you/working_with_business/solutions_for_business/finance_ 
and_grants/idoc.ashx?docid=1db30fe1-805e-4642-afe1-253951b11506&version=-1 

Numer środka pomocy państwa SA.32537 (11/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) UNITED KINGDOM 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc DECC/TSB 
DECC 
3 Whitehall Place 
London 
SW1A 2AW 

TSB 
North Star House 
North Star Avenue 
Swindon 
SN2 1UE 
http://www.decc.gov.uk/default.aspx http://www.innovateuk.org/ 

Nazwa środka pomocy R & D for renewables and sustainable energy:- Fuel Cells, Hydrogen 
and Carbon Abatement Technologies Demonstration Programme 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1965/4/section/7 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 10.1.2011–31.3.2016 

Sektor(-y) gospodarki Badania naukowe i prace rozwojowe
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Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 0,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje GBP 0,00 (w mln) 

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 % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 30 % 0 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

10 % — 

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

25 % 0 % 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 30 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/what_we_do/lc_uk/lc_business/lc_economy/env_trans_fund/ 
hydrogen_fuel/hydrogen_fuel.aspx
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