
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 224/10) 

Numer środka pomocy państwa SA.32102 (10/X) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego NLD 

Nazwa regionu (NUTS) NOORD-BRABANT 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 
Keizer Karel V Singel 8 
Postbus 985 
5600 AZ EINDHOVEN 
http://www.sre.nl/ 

Nazwa środka pomocy Beleidsregel Brabant in-car II 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Verordening Regionaal Mobiliteitsfonds SRE 2007; 
Beleidsregel subsidie programmaprojecten 2007 (Versie 26 mei 2008) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 10.12.2010–31.12.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,00 (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 % 

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

45 % 15 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.sre.nl/brabantincar
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Numer środka pomocy państwa SA.32112 (10/X) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) NEDERLAND 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Nazwa środka pomocy SDA-regeling 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Kaderwet LNV-subsidies: artikel 2 en artikel 5 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 11.12.2010–31.12.2011 

Sektor(-y) gospodarki Działalność weterynaryjna 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,35 (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 % 

Program pomocy 50 % 0 % 

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

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dieren/preventie-en-bestrijding-dierziekten/diergeneesmiddelen 

klik aan: Subsidie Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit 

Numer środka pomocy państwa SA.32115 (10/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione autonoma Friuli Venezia Giulia — Direzione centrale attività 
produttive 
Servizio sviluppo sistema turistico regionale — via Trento 2 — 
TRIESTE — ITALIA 
e-mail: serv.sviluppo.tur@regione.fvg.it 
http://www.regione.fvg.it 

Nazwa środka pomocy POR FESR 2007/2013 RAFVG — Attività 4.2.a — Valorizzazione 
e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente 
— linea d’intervento 3 «Valorizzazione delle fonti termali nelle zone 
montane» 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Delibera di Giunta Regionale n. 2162 del 28/10/2010 — POR FESR 
2007/2013 attività 4.2.a «Valorizzazione e fruizione delle risorse 
naturali, culturali e del patrimonio esistente» linea d’intervento 3 
«Valorizzazione delle fonti termali nelle zone montane». Bando per 
l’assegnazione di contributo per la realizzazione del progetto di 
valorizzazione delle fonti termali (BUR n.45 dd 10/11/2010) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2011–31.12.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR FESR 2007-2013 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA 
GIULIA — OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E 
OCCUPAZIONE — EUR 0,25 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 35 % 20 % 

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

20 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.fvg.it/asp/delibereinternet/documenti/DGR2162_11_2_10_11_49_35_AM.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.32124 (10/X) 

Państwo członkowskie Bułgaria
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Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспо 
собността на българската икономика 
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма; Република 
България, гр. София, ул. „Славянска“ №8 
www.opcompetitiveness.bg 

Nazwa środka pomocy Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок 
за кандидатстване: BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и 
кооперации на хора с увреждания“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. и доп., бр. 
95/2010 г.): http://www.eufunds.bg/en/page/119; 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българ 
ската икономика“, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www. 
opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/opcompetitivenesseng_ 
final_2007.pdf; 
Насоки за кандидатстване по процедура:BG161PO003-2.1.10 
„Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания“ 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 11.12.2010–14.3.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

BGN 19,56 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, 
одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 
– BGN 16,62 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 50 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_96.html 

Numer środka pomocy państwa SA.32153 (10/X) 

Państwo członkowskie Polska
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Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

Nazwa regionu (NUTS) Rzeszowsko-tarnobrzeski 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Minister Gospodarki 
Plac Trzech Krzyży 3/5 
00-507 Warszawa 
www.mg.gov.pl 

Nazwa środka pomocy Program wieloletni – dotacja celowa dla Goodrich Aerospace Poland 
Sp. z o.o. na utworzenie nowych miejsc pracy oraz dofinansowanie 
kosztów inwestycji 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

1. Uchwała Rady Ministrów Nr 66/2010 z dnia 4.05.2010 r. 
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą 
„Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Goodrich Aero
space Poland Sp. z o.o. w Jasionce gmina Trzebownisko k. 
Rzeszowa pod nazwą: Fabryka podwozi do samolotów, w latach 
2010 – 2014” 

2. Umowa z dnia 28.10.2010 r. o udzielenie pomocy publicznej 
w formie dotacji celowej, zawarta pomiędzy Ministrem Gospodarki 
a Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 28.10.2010 

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

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo – Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

PLZ 12,60 (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 % 

Pomoc ad hoc (art. 13 ust.1) 5,9 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mg.gov.pl/files/upload/7831/Goodrich%20uchwala%20RM%2066_2010.pdf
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