
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 87/08) 

Numer środka pomocy państwa SA.32540 (11/X) 

Państwo członkowskie Belgia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) VLAAMS GEWEST 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Vlaamse Gemeenschap – Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media 
Arenbergstraat 9 
1000 Brussel 
www.vlaanderen.be/media 

Nazwa środka pomocy steunmaatregel ter vrijwaring van een pluriforme, onafhankelijke 
opiniepers 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Decreet van 18 december 2009 houdende de algemene uitgavenbegro
ting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc – The PPress 
Vlaamse Dagbladpers 
UPP 
VUKPP 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 17.12.2010 

Sektor(-y) gospodarki Działalność wydawnicza 

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 

— 

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://www.cjsm.vlaanderen.be/media/steun/geschrevenpers/ 

Numer środka pomocy państwa SA.32548 (11/X) 

Państwo członkowskie Włochy
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Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) LIGURIA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc REGIONE LIGURIA 
VIA FIESCHI 15 – 16121 GENOVA 
www.regione.liguria.it 

Nazwa środka pomocy P.O.R. FESR 2007-2013 Obiettivo «Competitività regionale 
e Occupazione» Asse 1 «Innovazione e competitività» linea di attività 
1.2.2 «Ricerca industriale e sviluppo sperimentale» – bando 2011. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione della Giunta regionale n. 1472 del 10/12/2010 pubbli
cata sul BURL n. 2 del 12/1/2011 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.3.2011–31.12.2013 

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 — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR – 9,51 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

60 % — 

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

25 % 10 % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/ 
asse-1-linea-di-attivita-122/azione-122-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale.html 

Numer środka pomocy państwa SA.32555 (11/X) 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

Nazwa regionu (NUTS) Poland 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a)
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http://www.regione.liguria.it
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-linea-di-attivita-122/azione-122-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale.html
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Organ przyznający pomoc Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 
www.mnisw.gov.pl 

Nazwa środka pomocy Warunki i tryb przyznawania pomocy publicznej na finansowanie 
współpracy naukowej z zagranicą 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finanso
wania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615). 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
11 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania 
pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej 
z zagranicą (Dz.U. Nr 18, poz.92) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 11.2.2011–30.6.2014 

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 % 

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.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/12/78/12783/Dz._U._Nr_18poz._92.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.32556 (11/X) 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

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

Organ przyznający pomoc Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
ul. Nowogrodzka 47a 
00-695 Warszawa 
www.ncbir.pl
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http://www.mnisw.gov.pl
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Nazwa środka pomocy Pomoc na badania i rozwój dla EC Engineering Sp. z o.o. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Umowa nr E!/4907/18/NCBiR/10 
Art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finanso
wania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) oraz art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 
(Dz. U. Nr 96, poz. 616) 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc – EC Engineering Sp. z o.o. 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 12.11.2010 

Sektor(-y) gospodarki Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych 
i technicznych 

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 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 60 % 10 % 

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

60 % — 

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

60 % 20 % 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 60 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.ncbir.pl/www/images/doc/eureka-eurostar/pomoc/eureka/20110124102833695.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.32557 (11/X) 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

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

Organ przyznający pomoc Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
ul. Nowogrodzka 47a 
00-695 Warszawa 
www.ncbir.pl 

Nazwa środka pomocy Pomoc na badania i rozwój dla QWED Sp. z o.o.
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Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Umowa nr E!/5366/20/NCBiR/10 
Art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finanso
wania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) oraz art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 
(Dz. U. Nr 96, poz. 616). 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc – QWED Sp. z o.o. 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 24.11.2010 

Sektor(-y) gospodarki Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych 
i technicznych 

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 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 60 % 10 % 

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

60 % — 

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

60 % 20 % 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 60 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.ncbir.pl/www/images/doc/eureka-eurostar/pomoc/eureka/20110124103012558.pdf
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