
IV 

(Informacje) 

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 224/01) 

Numer środka pomocy państwa SA.32251 (11/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) TOSCANA 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Regione Toscana 
Via Duomo, 10 
50129 Firenze 

www.regione.toscana.it 

Nazwa środka pomocy Finanziamenti a tasso zero – Linea di Intervento 1.4a2) POR CReO 
FESR 2007/13 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Decreto n. 5079 del 14 ottobre 2010, come modificato dal decreto n. 
5739 del 19 novembre 2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2011–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 90,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Kredyt preferencyjny 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Linea di Intervento 1.4a2) POR CReO FESR Regione Toscana anni 
2007-2013 – EUR 35,00 (w mln)
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

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

35 % — 

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

20 % — 

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

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://web.rete.toscana.it/attinew/?LO=00000001a6b7c8d90000000300000032000034d5397e8e8700000 
00000012b800000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000 
00000000000&MItypeObj=application/pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.32297 (11/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) NORTH EAST,NORTH WEST,YORKSHIRE AND THE HUMBER,EAST 
MIDLANDS,WEST MIDLANDS,EASTERN,LONDON,SOUTH EAST, 
SOUTH WEST 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Department for Business Innovation and Skills 
1 Victoria St 
London 
SW1H 0ET 

www.bis.gov.uk 

Nazwa środka pomocy Grant for Business Investment 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Sections 7 and 8 Industrial Development Act 1982 
http://www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?LegType= 
All&searchEnacted=0&extentMatchOnly=0&confersPower= 
0&blanketAmendment=0&sortAlpha=0&PageNumber=0&NavFrom= 
0&parentActiveTextDocId=2108730&ActiveTextDocId= 
2108730&filesize=13831 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 132/2010 

Czas trwania pomocy 17.1.2011–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 105,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje GBP 0,00 (w mln)
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Instrument pomocy (art. 5) Dotacja na spłatę odsetek,Dotacja bezpośrednia,Kredyt preferencyjny 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Some individual projects receive ERDF structural funds rather than 
funds from UK, though the UK authorities act as a mechanism for 
providing them. Relevant intervention rates are respected. – GBP 
10,00 (w mln) 

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 % — 

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

15 % — 

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

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

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

25 % 20 % 

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

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

Program pomocy 30 % 20 % 

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

35 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.berr.gov.uk/files/file40543.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.32779 (11/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e 
l'Innovazione 
Corso Sonnino, 177, 70121 Bari 

www.regione.puglia.it – www.sistema.puglia.it 

Nazwa środka pomocy Agevolazioni agli investimenti delle PMI titolari di emittenti televisive 
locali per l’adeguamento e il potenziamento del sistema produttivo 
e organizzativo delle aziende 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

L.R. n. 7 del 15/05/04, art. 44 comma 3 «Statuto della Regione Puglia» 
L.R. n. 10 del 29/06/04 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy
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Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 14.3.2011–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 10,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

PO FESR 2007/20013 – EUR 5,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 30 % 15 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=2.htm&anno=xlii&num=38 

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/SistemaPuglia 

Numer środka pomocy państwa SA.32822 (11/X) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 934/10/GR 

Nazwa regionu (NUTS) Czech Republic 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Grantová agentura České republiky 
Evropská 2589/33b 
Praha 6 

www.gacr.cz 

Nazwa środka pomocy Program Grantové agentury České republiky na podporu základního 
výzkumu – Projekty na podporu excelence v základním výzkumu 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných 
prostředků 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 30.3.2011–31.12.2012 

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
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Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 192,00 (w mln) 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://marmolata.gacr.cas.cz/wp-content/uploads/2011/03/Zadavaci-dok-GACR-2012-GB-final.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.32931 (11/X) 

Państwo członkowskie Łotwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Peldu iela 25, Rīga, Latvija, LV-1494 

www.varam.gov.lv 

Nazwa środka pomocy atklāts konkurss „Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīce
fekta gāzu emisiju samazināšanai” 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumi Nr.12 “Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
“Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai” ” 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 4.1.2011–1.7.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

LVL 23,72 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje —

PL 29.7.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 224/5

http://marmolata.gacr.cas.cz/wp-content/uploads/2011/03/Zadavaci-dok-GACR-2012-GB-final.pdf
http://www.varam.gov.lv


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 rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 
26) 

50 % — 

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.likumi.lv/doc.php?id=224551
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