
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 280/06) 

Numer środka pomocy państwa SA.32670 (11/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego ES 

Nazwa regionu (NUTS) RIOJA 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja 
Muro de la Mata, 13-14 
26071 Logroño (La Rioja) 
www.ader.es 

Nazwa środka pomocy Programa estratégico de comercio exterior (FORMACION) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden n o 2/2011, de 11 de febrero, de la Consejería de Industria, 
Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Econó
mico de La Rioja destinadas al programa estratégico de comercio exte
rior, en régimen de concurrencia competitiva (Boletín Oficial de La 
Rioja número 22, de 16.2.2011). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 300/2009 

Czas trwania pomocy 17.2.2011–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,06 (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 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 50 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=27-314123
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Numer środka pomocy państwa SA.32747 (11/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Ministero dello Sviluppo Economico 
Via Veneto 33 – 00187 Roma I 
www.sviluppoeconomico.gov.it 

Nazwa środka pomocy Fondo Centrale di Garanzia per le PMI 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge 662/96, art. 2, comma 100, lettera a) 
Legge 266/97, art. 15 
Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 
248/1999 
Decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11.11.2010 

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 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2 500,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 1 500,00 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Gwarancja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Mini
stro dell'economia e delle finanze dell'11.12.2009 – EUR 196,00 (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) 

14,4 % — 

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

14,4 % — 

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

14,4 % 0 % 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na układy kogeneracji o wysokiej 
sprawności (art. 22) 

14,4 % 0 % 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych (art. 23) 

14,4 % 0 % 

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 14,4 % 0 % 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 14,4 % —
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Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 14,4 % 0 % 

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

14,4 % 0 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

14,4 % — 

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

14,4 % — 

Program pomocy 14,4 % 0 % 

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

14,4 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.fondidigaranzia.it 

documentazione e modulistica 

Numer środka pomocy państwa SA.32761 (11/X) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 936/10/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 – Mezinárodní projekty 

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 10.3.2011–31.12.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 25,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 100 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

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

Numer środka pomocy państwa SA.32771 (11/X) 

Państwo członkowskie Łotwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Izglītības un zinātnes ministrija 
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, Latvija 
www.izm.gov.lv 

Nazwa środka pomocy “Zinātnes infrastruktūras attīstība” 1.kārta 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumi Nr.987 “Noteikumi 
par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinā
juma” 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes “Zinātnes infrastruktūras attīstība” 
pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu”; 
Darbības programma “Uzņēmējdarbība un inovācijas” 
(231.–234.punkts); 
Darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājums 
(14.-19.punkts). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 4.11.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

LVL 18,78 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

KOMISIJAS LĒMUMS 2007-IX-24, ar ko pieņem darbības programmu 
“Uzņēmējdarbība un Inovācijas” Kopienas palīdzībai no Eiropas Reģio
nālās attīstības fonda atbilstīgi konverģences mērķim Latvijā 
CCI 2007 LV 16 1 PO 001; 
Atbalsta programmas “Zinātnes infrastruktūras attīstība” 1.kārta 
ietvaros publisko finansējumu veido tikai Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzfinansējums 56,35 milj. LVL apmērā, kas paredzēts gan 
projektiem, kuriem tiek piešķirts komercdarbības atbalsts, gan projek
tiem, kuriem komercdarbības atbalsts piešķirts netiek. — LVL 56,35 (w 
mln)
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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.likumi.lv/doc.php?id=220558 

Numer środka pomocy państwa SA.32794 (11/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) UNITED KINGDOM 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Science and Technology Facilities Council 
Science and Technology Facilities Council 
Polaris House 
North Star Avenue 
Swindon 
SN2 1SZ 
www.stfc.ac.uk 

Nazwa środka pomocy Inovations Partnership Scheme 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Science and Technology Act 1965 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation N 473/2005 
Prolongation PN 92/2010 

Czas trwania pomocy 1.4.2011–31.3.2017 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 7 500 000,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje GBP 0,00 (w mln) 

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 techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % —
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Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 60 % 10 % 

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

35 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1965/4 

Science and Technology Act 1965 

http://www.stfc.ac.uk/resources/PDF/STFCIPSdescription.pdf 

STFC Home > Funding and Grants > Business and Innovation > Innovations Partnership Schemes (IPS and 
mini-IPS)
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