
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 280/05) 

Numer środka pomocy państwa SA.33172 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) BERLIN 
Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen Berlin 
Martin-Luther-Straße 105 
D-10825 Berlin 
www.berlin.de/sen/wtf/index.html 

Nazwa środka pomocy Berufsbegleitende Bachelorausbildung Elektro/Metall und Medien 
(Zusatzkurs) Berlin 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§§ 23 und 44 Landeshaushaltsordnung Berlin 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.9.2009–31.12.2012 

Sektor(-y) gospodarki PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, INFORMACJA I KOMUNIKACJA 

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,19 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

ESF – EUR 0,31 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bbw-hochschule.de/Maschinenbau_mit_mechatronik.html 

Numer środka pomocy państwa SA.33199 (11/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 Агенция за социално подпомагане 
гр. София 1051 ул. „Триадица“ № 2 
http://www.asp.government.bg 

Nazwa środka pomocy BG051PO001-5.1.03 „Шанс за всички“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Регламент (ЕО) 800/2008 http://www.asp.government.bg/ASP_Files/ 
MD/Reglament_800_2008_BG.pdf 
Регламент (ЕО) 1083/2006 http://www.asp.government.bg/ASP_Files/ 
MD/R1083_bg01.pdf 
Регламент (ЕО) 1081/2006 http://www.asp.government.bg/ASP_Files/ 
MD/Regulation%201081%20F.pdf 
ПМС № 180/27.7.2007 г. http://www.asp.government.bg/ASP_Files/ 
MD/PMS%20180.pdf 
ПМС № 121/31.5.2007 г. http://www.asp.government.bg/ASP_Files/ 
MD/PMS%20121.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 30.1.2012–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

BGN 20,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Европейски социален фонд по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“, одобрена от Европейската Комисия – № CCI: 
2007BG051PO001 – BGN 17,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnianie pracowników niepełnospraw
nych (art. 41) 

75 % — 

Pomoc na rekompensatę dodatkowych 
kosztów związanych z zatrudnieniem pracow
ników niepełnosprawnych (art. 42) 

100 % — 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 30 % 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1§id=19&s1=41&s2= 
117&s3=320&ss=906&selid=906 

Интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане, рубрика – Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“, меню – Схеми за безвъзмездна финансова помощ, подменю – Отворени процедури, като 
от списъка с процедурите се избира „Шанс за всички“
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Numer środka pomocy państwa SA.33251 (11/X) 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

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

Organ przyznający pomoc Ministerstwo 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 realizację inwe
stycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac 
rozwojowych 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Art. 22 ust. 6 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 
29 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania 
pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanych służących 
potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz.U. Nr 104, 
poz.609) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 7.6.2011–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

PLZ 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 % 

Program pomocy 70 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/14/08/14081/20110429_rozporzadzenie_pomoc_publiczna_IB.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.33293 (11/X) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Smart Grid
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Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie 
Postbus 20101 
2500 EC DEN HAAG 
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni 

Nazwa środka pomocy Proeftuinproject intelligente netten 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Inno
vatie van 27 mei 2010, nr. WJZ / 11034132, tot wijziging van de 
Subsidieregeling energie en innovatie in verband met proeftuinen intel
ligente netten (Staatscourant Jaargang 2011 Nr. 9788 van 7 juni 
2011). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.6.2011–5.9.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 16,00 (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 przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 10 % 

Pomoc w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

40 % 10 % 

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

25 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2011-9788.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3 
dStaatsblad%257CStaatscourant%257CTractatenblad%257CParlementaireDocumenten%26vrt%3dintelligente 
%2bnetten%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenMaand%26spd%3d20110610%26epd% 
3d20110610%26sdt%3dDatumPublicatie%26ap%3d%26pnr%3 d1%26rpp%3d10&resultIndex=2&sorttype= 
1&sortorder=4
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