
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 110/02) 

Numer środka pomocy państwa X 297/10 

Państwo członkowskie Węgry 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Pf.:144 
www.kecskemet.hu 

Nazwa środka pomocy Kecskemét támogatása 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata mindenkori költségve
tési rendeletének célelőirányzatai terhére nyújtandó támogatások felté
telrendszeréről szóló rendelet, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormá
nyzata Közgyűlésének 16/2009.(II.26.) rendelete. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 2009.2.26 – 2013.12.31 

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 % 

Program pomocy 50 % 20 % 

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

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.kecskemet.hu
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Numer środka pomocy państwa X 368/10 

Państwo członkowskie Francja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Departements d'Outre-mer 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc L’Office de développement de l’économie agricole d’Outre-mer 
(ODEADOM) 
ODEADOM 
12 Rue Henri Rol-Tanguy 
93555 Montreuil Cedex 
http://www.odeadom.fr 

Nazwa środka pomocy Aides à la recherche et au développement relatif au secteur agricole et 
alimentaire dans les départements d’Outre-mer 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Articles L621-1 à L621-11, articles R621-1 à R621-43 et articles 
R684-1 à R684-12 du code rural et de la pêche maritime 

— Projet de décision du Directeur de l’ODEADOM. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 199/2009 

Czas trwania pomocy 29.9.2010–31.12.2013 

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 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.odeadom.fr/wp-content/uploads/2010/08/100817-recherche-developpement.pdf
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Numer środka pomocy państwa SA.32240(11/X) 

Państwo członkowskie Portugalia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Continente 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a),Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Programa Operacional Factores de Competitividade 
Av. D. João II lote 1.07.2.1.-3o Piso CP 1998-014 Lisboa 
www.pofc.qren.pt e entidades regionais www.ccdr-n.pt/novo norte; 
www.ccdr.pt/po-centro-2007-2013; www.porlisboa.qren.pt/; 
www.ccdr-a.gov.pt/poaqren/; www.ccdr-alg.pt/ccdr 

Nazwa środka pomocy Sistemas de Incentivos QREN (SI Inovação, SI Qualificação 
e Internacionalização PME, SII&DT) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

SI Inovação – Portaria n o 1464/2007 
SI PME – Portaria n o 1463/2007 
SI I&DT – Portaria n o 1462/2007 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 5.2.2008–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, TRANSPORT I GOSPODARKA 
MAGAZYNOWA, HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA 
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI, BUDOWNICTWO, 
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA 
Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI, 
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

— 

Przeznaczona na gwarancje — 

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

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FEDER – 3 000,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 20 % 

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

Program pomocy 35 % 20 %
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Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

20 % — 

Pomoc na usługi doradcze w zakresie inno
wacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36) 

200 000 EUR — 

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 % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 20 % 

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

20 % — 

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

50 % — 

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

25 % 15 % 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.incentivos.qren.pt/innerpage.aspx?idCat=33&idMasterCat=15&idLang=1
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